
 

 

 

 أثر الملصق اإلعالني في مكافحة التطرف الفكري واإلرهاب

The Impact of the Poster in Combating Extremism 
and Terrorism 

  

 إعداد

الجراحاسماعيل محمد عبدالكريم   

 إشراف

 األستاذ الدكتور/ أحمد حسين ابراهيم وصيف

 قدمت هذه الرسالة استكماالً  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في

 )التصميم الجرافيكي)

 قسم التصميم الجرافيكي

 كلية العمارة والتصميم

 جامعة الشرق االوسط

7102،ولاأل كانون    



 

 

 ب
 

تفويض   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ج
 

 

 

 

 

 



 

 

 د
 

 شكر وتقدير
 

لى األستو كر والتقدير والعرفان للجميع بعد اهلل ـبالش يتقدم الباحث  أحمدرف / ـاذ الدكتور المشـا 

، للباحث عطائه ولما قدمه من مالحظات علمية وأكاديمية ومراجع قيمةحسين ابراهيم وصيف على 

 ،زوجامعة جدارا للتمي ،األوسطبالشكر إلى السادة القائمين على المكتبات في جامعة الشرق ويتقدم 
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ي وسهلت لي الكثير من العقبات سهل اهلل طريقها في كل وقت وف والتصويب بالتوجيهوالتي اكرمتني 

 لقيمة المباركة. اوكل حين بما توجت به هذه الدراسة بتفضلها واقتطاع جزء من وقتها الثرائها بالمالحظات 

 .لهذة الدراسةشكر كل من ساهم ومد جسور العون والمساعدة يإال أن  يسع الباحثوال 
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 إهــــــداء

 

من  ألرتوي مواجهة الصعاب ولم تمهله الدنيا فتقدته فيأهدي هذا البحث المتواضع إلى من ا      

 حنانه.. أبي المرحوم بإذن اهلل )محمد عبدالكريم الجراح(.

    

لى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها إلى من علمتني وعانت الصعاب ألصل        وا 

إلى ما أنا فيه، وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها ليخفف من آالمي.. أمي أطال اهلل في 

 حياتها )تمام مرحب الشرمان(.

 

لى الشمعة التي أحرقت نفسها لتضيء لي طريق العلم والنور حيث تنازلت عن الكثير إلرضائي        وا 

لما كنت  ىتعالقوفها معي بعد توفيق من اهلل و دعمها المستمر و و  ولوال تشجيعها اءــــــوالعيش في هن

و  ام وأنت األجمل و األحال.. زوجتي الحبيبه ) لينا ابراهيم الجراح (. . فكل ع على ما أنا عليه اليوم

األغال أزانك اهلل بالعّفة و ألبسك ثوب التقوى ورزقك بّر أوالدنا و أقّر بهم أعيننا , , وكل عام وأنت 

 . إلى اهلل أقرب

  

لى كل من علمني حرفًا أصبح سنا برقه يضيء        ... أساتذتي وزمالئي وزميالتي  الطريقلي وا 

 الكرام.
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 واإلرهاب الفكري أثـر الملصق اإلعالني في مكافحة التطرف

 إعداد

 اسماعيل محمد عبدالكريم الجـــــــــراح

 إشراف

 األســتاذ الدكتور أحمد حسين ابراهيم وصيف

 الملخص

واإلرهاب، الفكري في مكافحة التطرف التوعوي  هذة الدراسة إلى بيان أثر الملصقهدفت 

افحة  مكباإلضافة إلى عرض وتحليل مجموعة من أعمال التصميم )الملصق ( والذي كان له األثر في 

التطرف واإلرهاب، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، بحيث 

( طالب من طالب السنة الرابعة من جامعة اليرموك وجامعة جدارا للتمييز 41يتكون مجتمع الدراسة من )

اب خالل األعوام من باإلضافة إلى التصميم اإلعالني الملصق الذي تناول موضوع التطرف واإلره

 :م حيث توصلت الدراسة إلى النتائج التاليه2117 –م 2115

له األثر الكبير في مواجهة التطرف واإلرهاب والحد منه من خالل التصميم التوعوي إن الملصق 

المؤثر في ثقافة المجتمع مقرونًا بالعاطفة والخوف من الظواهر السلبيه على المجتمع من خالل التوعوي 

 التطرف الذي يؤدي إلى اإلرهاب.
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اب، عن ظاهرة التطرف واإلره الة توعوية للمجتمع لبيان الحقيقةرسالتوعوي يحمل إن الملصق 

ن و  المعالج لظاهرة التطرف واإلرهاب غير كاٍف مع ظهور هذه الظاهرة في المجتمع التوعوي الملصق ا 

ال المرئي والمسموع والمقروء سائل االتصو  جميعمع التوعوي الملصق  توظيفوال بد من ،  األردني

 .لمحاربة اإلرهاب والفكر المتطرف الندوات واللقاءات والمدارسالمساجد والجامعات و  لىباإلضافة إ

 .جرافيكي، األردنالتصميم ال، التطرف، اإلرهاب ،التوعويالملصق  :الكلمات المفتاحية
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   Abstract 

    

          The primary goal of this research study is to unravel the impact of 

awareness  posters’ design on combating extremism and terrorism in the 

Jordanian society. Concisely, the study carefully examined the unique designs 

of those awareness  posters that proved to have positive impact on combating 

the spread of extremists’ and terrorists’ ideologies and theologies. By using the 

analytical descriptive approach, 21 posters were used as examples. In addition, 

a five-scale questionnaire was distributed to 40 senior students, majoring in 

graphic design at Yarmouk and Jadara Universities. The items of the questions 

were expected to elicit the views of the participants regarding the impact of 



 

 

 ع
 

poster design as an effective tool to combat extremism and terrorism in the 

region.  

         The data gathered from the subjects of the study lent support to the 

following findings:   

         First, the design of the awareness  poster proved to have some positive 

tangible effect on combating extremist’s theology and ideology as it relates the 

inevitable negative side effects of the phenomenon on the social fabric of the 

society at large. 

        Second, it has turned out to us that awareness  posters play a major 

educational role in spreading awareness as regards the devastating risks of the 

spread of extremists’ and terrorists’ ideology on a conservative society such as 

ours.  

       Third awareness  posters combating terrorism themselves, though essential 

and inevitable, are not sufficient tools, so other supplementary media means, 

traditional and/or non-traditional, should be used to effectively communicate 

the messages embedded in the promotion posters to their target audience.   

           Key words: awareness  posters, extremism, terrorism, graphic 

design,  



 

 

 الفصل األول

 للدراسةاإلطار العام 

 :المقدمة

ها وال سيما ما يتصل من وقتنا الحاضرفي  ظاهرة عظيمة األهميته التوعوي الملصقر يعتب

إثارة و التوعوي ه استخدام الملصق نعلى أ عموماً  الملصقاتحليل أكثر ، ويدل تبالقضايا االجتماعية

ن فيه استخدامًا قد هتمام الناس بأمور إ ال تكون موضع انتباههم في اللحظة التي تسبق رؤيتهم ، وا 

صميم تمتعددة، وأنه ينطوي على مقاصد متنوعة، ويترك آثارًا مختلفة في النفس، ويدل تحليل الساليب 

ن وراءها ممولين، وأنها ثمرة عمليات متعددة األطراف تعتمد كذلك على أن لها لغة خاصة، وأالملصقات 

 ى الكثير من األسس العملية والموجهات الفنية.عل

 استخدم استخدامًا واسعًا كذلك في الحياة السياسية الداخلية والخارجية، ولهت ات التوعويةالملصقو 

قناع الناس بها، كما  ةالمهم امكانته في اإلعالم الحكومي حين تتجه الدولة إلى إثبات سالمة سياستها وا 

االنتخابات في بعض البالد، وفي نشر التوعية السياسية بين الجماهير وال  دوره الفعال في ملصقللأن 

 .والتطرف الفكري واإلرهاب سيما حين يكون المجتمع عرضة لتبدالت ثورية

داب، وما يتم تنظيمه من معارض ومواسم م واألفي مجاالت العلو  دور كبيركما أن الملصق  

ثقافية، يضاف إلى ذلك أيضًا ما يتصل باأللعاب والمباريات وحفالت موسيقية وسينمائية ومناسبات 

 :الرياضية محليًا ودوليًا، أما اإلعالنات التي تدخل في شؤون الدفاع لها مكانتها في السلم وفي الحرب
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لى رفع الروحتهدف أواًل إلى إغراء الشباب باالفهي   نتظام في مؤسسات الدفاع المختلفة في وقت السلم وا 

  والنفس في وقت الحرب واألزمات.  الوطندفاع عن الو وتعزيز االستعداد للقتال المعنوية 

 لظواهراووظائف عديدة تسهم بشكل كبير وفَعال في معالجة  اً أدوار التوعوي للملصق  هنا نجد أن 

بتصرفات وأفعال بعض أفراد المجتمع سواء كانت تلك السلوكيات يراد غرسها ودعمها السلوكية المتعلقة 

يراد لها أن تتنامى وتتزايد، ومعرفة الحقوق الخاصة والعامة والوفاء  باعتبارها سلوكيات إيجابية وحميدة

بالواجبات والتعامل مع اآلخرين بأسلوب حضاري، باإلضافة إلى شيوع النظافة العامة والخاصة والمحافظة 

 .على البيئة وزيادة الحب والوالء للدين والوطن

سلوكيات وتصرفات وأفعال سلبية خرجت من  خالل الملصقات التوعوية ومع تزامن ظهور منو 

كونها حاالت فردية في تكرارها إلى أن أصبحت ظاهرة عامة متفشية في المجتمع، وتعمل بعض المنظمات 

تعاطي و  عادة التدخين السيئة واإلدمانرهاب و التطرف الفكري واإلعلى مقاومتها ومكافحتها ومحاربتها مثل 

المسكرات والمخدرات وانتشار األمراض واألوبئة والفوضى االجتماعية واإلسراف وخالفه من األخالقيات 

كل  .الذميمة وما يستقبح من قيم واتجاهات وعادات تعارضها األسرة والمجتمع و منها ما هو محرم شرعاً 

دعمها" أو يكافحها "يقاومها" أن يروجها ويؤكد عليها "ي (poster) تلك السلوكيات يستطيع الملصق

عادات و  من كفاءة وفعالية، لذلك فإنه قد يروج من خالله قيماً  ات التوعويةبفاعلية، وذلك لما في الملصق

واتجاهات وسلوكيات وتصرفات مثلما نجح المهتمين بمجال الصناعة والتجارة عندما استطاعوا أن يوظفوا 

مكانيات الملصق في تسويق وتوزيع  مبيعاتهم سواء كانت سلع أو خدمات وترتب على ذلك زيادة قدرات وا 

 هـ ( 1423-1427) عسيري، في األرباح. 
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الكامنة  ديةواالعتقا ةواألسباب الثقافي اضح بين ارتكاب األعمال اإلرهابيةاالرتباط الكبير والو 

ي التعامل التي يمكن استخدامها فزيادة تصميم الملصقات سببًا لبحث موضوع خلفها والمالزمة ألهدافها، 

فعالقة  ،بشكل خاص  ةالتوعوي عام وتصميم الملصقبشكل الترويجية مع تلك الظاهرة، ومن أبرزها 

أحد مظاهر  ميمالتصبظاهرة اإلرهاب قد تكون عالقة الشيء بنقيضه، فبينما يمثل  تصميم الملصقات إذاً 

التأثير  إمكانات كبيرة في التصميمغيابها، ويمتلك  الحضارة، يمثل اإلرهاب نقيضًا ومظهرًا من مظاهر

رهاب وسواه من الظواهر به كاإل ي تحديد موقفه من القضايا المحيطة، وبالتالاإلنسانعلى وعي 

 .المجتمعية

التعبير  واإلرهاب بقدر كبير من التعقيد، فبينالملصق التوعوي  تصميم بين  كما وتتصف العالقة

، وموقف القائمين على اإلرهاب من  تصميم الملصقات التوعوية نحوه فيعن اإلرهاب والموقف 

هناك مجموعة كبيرة من القضايا  المرتبطة بالعالقة السابقة التي ما تزال طبيعتها مجهولة  المصممين تجد

ي محاولة ـو بحثها وتحليلها فـجهودهم نح حال يستدعي قيام الباحيثين بتوجيهكبير، وهذا ال إلى حدٍ 

رويلي، اإلرهاب. ) الالتطرف الفكــري و ل مع ظاهرة ـــــسهام في تقديم رؤى يمكن توظيفها في التعاملإل

2116) 

 :مشكلة الدراسة

إن المشكلة التي دعت الباحث إلى إجراء هذه الدراسة هي عدم إجراء دراسات علمية في المملكة 

في ة الملصقات التوعوياألردنية الهاشمية حول موضوع الدراسة، حيت تركز المشكلة على دور تصميم 

 ب.قللمتلمكافحة التطرف واإلرهاب باعتبارها األداة األسهل واألسرع  في إيصال الرسالة المؤثرة 
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 :أسئلة الدراسة

 مكافحة التطرف واإلرهاب في المجتمع األردني ؟ل الترويجي الموجهما هو دور الملصق  (1

مكافحة ه لالترويجيه الموج ما هي أهم اساليب التصميم الجرافيكي المستخدمة في تصميم الملصقات (2

 للتطرف الفكري واالرهاب 

 :أهداف الدراسة

  :تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية 

 التعرف على مفهوم التطرف الفكري واإلرهاب. -1

 في مكافحة التطرف واإلرهاب في المجتمع األردني. جي الوجةيالترو الملصق بيان دور تصميم  -2

 ودراسة دورها في مكافحة التطرف واإلرهاب. الترويجيةملصقات العرض وتحليل بعض  -3

 :أهمية الدراسة

لشرق تعاني منها منطقة امن تداعيات خطر التطرف واإلرهاب التي  ةالحالي دراستناتنبع أهمية      

ور على د الدراسة تواألردن بشكل خاص، والتي انتشرت وتوسعت بشكل متزايد، كما ركز  األوسط

ماعية الجتافي معالجة هذه الظاهرة التي أصبحت من أهم المشكالت السياسية و  الترويجي الموجةالملصق 

 ير االتجاهات الفكرية في المجتمع األردني.في الوقت الحالي وكيفية تغي
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 أسئلة الدراسة وفرضياتها:

الرابعة في التصميم الجرافيكي لجامعتي جدار للتميز  نة الدراسة من طالب الجامعة السنةتتكون عي

 :اآلتية سئلةاإلجابة على األيتم ل االستبانة واليرموك األردنية  ومن خال

 الشباب تجاه مسألة اإلرهاب في المجتمع أفكارفي تغيير  الموجة الترويجي هل يؤثر التصميم  -1

 األردني ؟

( في دور التصميم في مكافحة التطرف α=< 0.05هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -2

 واإلرهاب في المجتمع األردني ؟

 :حدود الدراسة

العديد من المراجع والدراسات السابقة ونوعية المجتمع الذي تشمله نتائج بعد إطالع الباحث على 

 :دراسة وضع الباحث حدود الدراسةهذه ال

  :حدود موضوعية

المجتمع  واإلرهاب في الفكري في مكافحة التطرف التوعوييقتصر الباحث على دراسة دور الملصق 

 األردني.

  :حدود زمانية

 م.2117م وحتى عام 2115منذ عام 
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  :حدود مكانية

 األردن.

 :محددات الدراسة

 :محددات الدراسة تتمحور حول ما يلي 

 ردني. واإلرهاب في المجتمع األالفكري في مكافحة التطرف  التوعوي الملصقندرة الدراسات حول أثر  -1

 .في األردن في مكافحة التطرف واإلرهاب الملصق التوعويعن أثر  والدراساتندرة المراجع  -2

 في االردن التي تكافح التطرف واإلرهاب  الملصقات التوعويةاإلنتاج الفعلي من  قلة -3

 :مصطلحات الدراسة

ل ص ق ) لِصق ( به بالكسر ) لصوقا ( بالضم  و ) التصق ( » لصق  :لملصق في اللغةا

 (2117بـــــــه و ) الصقه ( به غيره. )محسن،

ي ف مرادفةعبارة عن صورة كبيـــرة أو إعـالن في مكان عام » الملصق    الملصق اصطالحًا: 

  (2117)محسن،  POSTERاللغة االنكليزية 

مطبوع يصمم من أجل أن يفهم من نظرة سريعة، وهو يجمع مؤثرات بصرية مباشرة » لملصق او 

يحتفظ  نبصريًا، ولكي يكون كذلك ينبغي أش بوسائل مختصرة، ذات مقدرة على منافسة المحيط المشو 

يتضمن كل جزء منه  في، مكثف في تكويناته بسيط، فهو لتميز، فالملصق هو تعبير عن فكرةبالوضوح وا

مؤثرات  يجمع سريعة، نظرة من الناس يفهمه أن أجل من يصمم الملصق" . «عنصرًا ذهنيًا عميقًا 
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 كذلك ولكي يكون نتباه،واال النظر اجتذاب على وقادره مباشر تأثير ذات ولكنها مختصرة مركزة، بصرية

 جزء كل في ومكثف مبسط بتكوين الفكرة عن والتعبير والتميز، بالوضوح الملصق يحتفظ أن ينبغي

 (.2111)درغام،   ."منه

عاته، ميمية في التنفيذ ضمن ضوابط تفرضها تنو الملصق اإلعالني تشكيلي جمالي يعتمد التص

يرتقي برمزيته لطرح مضامين يستل منها الشارع مفردات معرفية تبصره بما يحيطه وترشده في حين 

 (2117للتمييز والصواب. )محسن،

هرة إظهار األمر والمجا :لغةً الوهو في واإلعالن هو شكل بصري أو سمعي لالتصال التسويقي،     

إبراز مزايا منتج أو نشاط ما والتريج له. ويرتبط اإلعالن بالدعاية في مختلف  :االصطالحبه، وفي 

 (2113مجاالت الثقافة والفنون. )الغالي والعسكري، 

ولكن التعريف األكثر اتفاقًا بين المختصين في هذا المجال هو الذي يعود لجمعية التسويق          

ة جهة أو السلع أو الخدمات بواسط فكارية لتقديم األ" وسيلة غير شخص الملصقاألمريكية. حيث تعرف 

مزيج لمعلومة ومقابل أجر مدفوع ". ويعتبر تعريف اإلعالن بهذا المعنى هو أحد العناصر الرئيسية ل

 (2111الترويجي.) العبدلي، 
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 )نظريًا(:  "Intellectual extremism التطرف الفكري "

  :تعريف التطرف

إطباق الجفن على الجفن ويقال  :إلبن منظور من طرف العين والطرفيعرف في لسان العرب  

 :أي ال تثبت على واحد، رجل متطرف أي ال يثبت على أمر. وفي موضوع آخر يقال :تطرف الرجال

 أغار وقيل المطرف الذي يأتي أوائل الخيل على آخرها. :تطرف عليهم

تعني  طرفًا وتطرف ف الشىء أي جعلهنه يأتي من فعل طر بينما يعرف مجمع اللغة العربية بأ 

 و جاوز حد اإلعتدال ولم يتوسط. أتى الطرف

ذهاب ويعني الميل لل ( أي التطرفيةExtremism) :( بين مصطلحيWebsterويفرق قاموس ) 

  ( وتعني الغلو واإلفراط غير المنضبط أو الغريب في األفعال.Extravaganceإلى اإلطراف و ) 

معنى التطرف أو (1996 - 1917 (األكبر الشيخ جاد الحق شيخ األزهرويشرح فضيلة اإلمام 

اإلنحراف بأنه الميل عن قصد، والقصد هو الطريق الواسع الميسر للسلوك منه. والمتطرف هو الذي 

يميل إلى أحد الطرفين أو أحد الجانبين في هذا الطريق الميسر والذي يحد من القصد والجادة وبعد الميل 

انحراف، قد يكون هوالدين أو القانون أو العرف العام أو الخاص، وقد يكون شيئًا آخر يوزن به عنها 

الفكر والسلوك، وقد يطلق االنحراف عرفًا على التفريط واإلهمال في امتثال األوامر واجتناب النواهي 

 ويطلق التطرف على اإلفراط والمغاالة في اإللتزام.
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ط ورفض ما سواها دون مناقشة ويرتب أفكارالمغاالة في التمسك بوقد يعرف التطرف على أنه "  

 ". فكاربالعنف دفاعًا عن تلك األ

والبعض يعتبر التطرف كظاهرة " يعد رسالة تحذيرية ما للوسط المحيط، تثير الرهبة والفزع في  

 (2112نفوس كل أفراد الجماعة التي ينتمي لها المستهدف ". )البرعي، 

 :مفهوم الفكر

أي أعمل العقل فيه، ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى  :يأتي من الفعل )فكر( في األمر :غوياً ل 

 فهو إمهال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها. :أما التفكير –جملة النشاط الذهني  :مجهول. والفكر

وهو ظاهرة عقلية تنتج عن عمليات التفكير القائم على اإلدراك  :Thought  ةويقال الفكر  

جربة وتدور نفعالي ال تستند على التكر عن العاطفة التي تصدر عن ميل االفوالتحليل والتعميم، ويتميز 

حول فكرة أو موضوع، كما يتميز الفكر عن اإلرادة التي ترمي إلى ترجيح كفة الميول القائمة على أحكام 

 (2112تعويمية. )البرعي، 

 :(التطرف الفكري )إجرائياً 

 ،اقتصادية ية،سياس قد تكون دينية عقائدية، فكارالمبالغة في التمسك فكراً أو سلوكاً بجملة من األ     

فنية تشعر القائم بها بامتالك الحقيقة المطلقة، وتخلق فجوة بينه وبين النسيج االجتماعي الذي  ،أدبية

يعيش فيه وينتمي إليه، األمر الذي يؤدي إلى غربته عن ذاته وعن الجماعة ويعوقه عن ممارسة ) 

 التفاعالت ( المجتمعية التي تجعله فردًا منتجًا.
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ن أكثر تصلبًا من الوجهة الذهنية، وأقل تبصرًا بمتطلبات هو ذلك الفرد الذي يكو  :والمتطرف 

الواقع، وتظهر فيه جملة من السمات تجمع بين الخضوع والتوتر، وتزداد لديه مشاعر الخوف والنظرة 

التشاؤمية وتتدرج من االنعزالية واالغتراب والنفور من اآلخرين، وتصل إلى العدوان بالقول أو الفعل في 

 –ه وآرائه التي يعتقد دائمًا بصحتها وموضوعيتها، على الرغم من عدم قدرته أفكار  محاولة منه لفرض

 (2112على تقديم األدلة والحجج التي تبرهن عليها. ) البرعي،  –في أغلب المواقف 

ألدنى إما الطرف ا :وهو األخذ بأحد الطرفين والميل لهما –بتشديد العين  –هو تفعل  :التطرف        

 والغلو في عقيدة أو فكرة أ :-لزمان في هذا ا -أو االقصى... ومفهوم التطرف في العرف الدارج  

 مذهب أو غيره يختص به دين أو جماعة أو حزب.

ولهذا فالتطرف يوصف به طوائف من اليهود ومن النصارى ومن المسلمين، فثمة أحزاب يمينية          

 (2114) نسيم، وآخرون، طرف الديني والحركي والسياسي. متطرفة وصفت بالت

 (:" )نظرياً  Terrorism اإلرهاب "

كلمة إرهاب مأخوذة من رهب بالكسرة يرهب، رهبة، رهبا. وهو بمعنى الخوف مع تحرز  

( وهي األكثر شيوعًا ويرجع أصلها إلى كلمة التينية terrorواضطراب، ويقابلها باللغة اإلنكليزية كلمة )

(terrوتعني الترويع أو الرعب، وكلم )ـ ( ةTerrorism تقابلها إرهاب والكلمتان مرتبطتان من حيث )

مي، اج واإلخافة. ) الدليــــــزة بمعنى اإلزعـاب بكسر الهمـالمعنى والمدلول اللغوي، وكذلك تأتي كلمة إره

2111 ) 
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 :اإلرهاب  ) إجرائيًا (

" استخدام أو التهديد باستخدام عنف  :اإلرهاب بأنه(*) Erik Morris "إريك موريس"يعرف 

غير عادي أو غير مألوف لتحقيق غايات سياسية، وأفعال اإلرهاب عادة ما تكون رمزية لتحقيق تأثير 

 نفسي أكثر من تأثير مادي ".

" عمل  :اإلرهاب بأنه –خبير العلوم السياسية  –)*( Raymond Aron "ويعرف "رايموند آرون

 العنف ترجح فيه كفة التأثير النفسي على كفة النتائج المادية ".من أعمال 

" أي نشاط يتضمن تحديدًا  :أن اإلرهاب هو Leslie. C. Green "سي . جرين . ليسلي"وترى 

ي، حيث يسعى بتزاز السياسعليه فهو يشمل أي فعل مرتبط  باالألولئك المستهدفين بالفعل العنيف، و 

 أهداف وغايات ليست بالضرورة مرتبطة بصورة مباشرة بالضحية المستهدفة ".الفاعل إلى تأمين تحقيق 

 (2113) البزايعة،  

 36)عمر  1931نوفمبر  19 ، شيكاغو فيده االمريكيةح: المولود في الواليات المت Erik Morris"إريك موريس"   (*) 
ودرس في مدرسة سومنر، ومدرسة كالرك برانش الرئيسية )شيكاغو(  ويقيم في لوس انجلوس كاليفورنيا، ألما ماتر،عاما( 

عمل في الخدمة العسكريه في و كلية رايت جونيور )شيكاغو( ودرس في م  1949أوستن هاي ششول )شيكاغو، إلينوي( 
 .الوالء الواليات المتحدة / فرع الجيش األمريكي

( كان 1933أكتوبر  17 - 1915مارس  14ولد في فرنسا   سية خبير العلوم السياريموند كلود فرديناند أرون" ”   (*)
 فيلسوفا فرنسيا، وعالم اجتماع، وعالم سياسي، وصحفي.

( مهندس معماري 1913أغسطس  31-1375فبراير  6)ولد في  Leslie. C. Green" أن ليزلي ويليام غرين )*(   "
 انجليزي. انه اشتهر بتصميمه من محطات مبدع شيدت في لندن
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  :مصطلح اإلرهاب المعاصر

ي دورته ف مي في رابطة العالم اإلسالمي بمكةوقد صدر في تحديده بيان عن مجمع الفقه اإلسال      

بمكة المكرمة، حيث حددوا اإلرهاب بتحديد سبقوا   هـ 1423وال من عام ، المنعقدة في شالسادسة عشرة

  :به جهات عالمية عديدة غالطت معناه ودالالته، وجاء في بيانهم أن

، في دينه، ودمه اإلنسان) اإلرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيًا على        

ور هديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصوعقله، وماله، وعرضه، ويشمل صنوف التخويف واألذى والت

خافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي  الحرابة وا 

فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعرض حياتهم، أو 

ن صنوف إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد مرافق أو األمالك حريتهم، أو أمنهم، أو أقوالهم للخطر، وم

 (2114) نسيم، وآخرون،  العامة أو الخاصة، أو تعرض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر (.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

هذا الجزء من الدراسة هو عرض ألهم الجوانب النظرية موضوع الدراسة ومجموعة من الدراسات    

السابقة التي أظهرت للباحث الكثير من اإلشارات إلى ندرة الدراسات التي تتناول العالقة بين تصميم 

ن أهمية الدراسةوأثره في مكافحة التالتوعوي الملصق  ي تركز على دور الملصق ف طرف  واإلرهاب، وا 

المكان  عيه توضع فيابدومعالجتها من خالل تصميم ملصقات إتصحيح المفاهيم المتطرفة واإلرهاب 

 جتماعية في الوقت الحالي في المجتمعحت من أهم المشكالت السياسية واالالمناسب، كونها ظاهرة أصب

جراءاتها، وعينة الدراسة، ومنهجيتها، وأهم النتائج  األردني، بذلك يكون العرض له هو هدف الدراسة وا 

 التي ظهرت عنها.

 ه إلى المشاهد والتعبير عنها بأحد سبيلين )التعبيرأفكار نقل  الملصقبحيث يستطيع مصمم و   

(، وال شك إن استخدام التعبيرات  Visualizationبالكلمات والمعنى ( أو التعبير بالصور والرسوم ) 

 فكارأن كالهما يحوي مجموعات من الرموز التي تصور إذ إالمرئية ال تقل أهمية عن التعبيرات المقروءة 

ومعاني معينة، وفي كثير من األحيان قد يكون التعبير بالكالم أسهل كثيرًا من محاولة نقل نفس الفكرة 

 (  2119بو دبسة و غيث،أخالل صور " رسم أو رمز معين ". )من 
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   :((   مفهوم االتصال المرئي0))

المرئي يعود إلى الصورة البصرية في الدماغ ونقلها الى الواقع خالل العملية التصميمية  التواصل         

وهو يساعد في عملية توليد وتفسير وتوظيف المعلومات من خالل تمثيل وهو صورة الدماغ تستخدم من 

 قبل المصمم

إلى  ، وتكوين الصورة الذهنية والتي يتم ترجمتها بعد ذلكالتصميمية هو ابتكار الفكرة واالتصال أيضا  

رسالة معينة بمكوناتها المختلفة بحيث يتم ترتيب أجزائها بكفاءة. ومن ثم فإنه يسبق الترتيب. )الصحن، 

2111) 

النوع من االتصال يحمل في طياته فهذا  ( visual communication ) االتصال المرئي          

الكثير. حيث يعتبر االتصال المرئي المظلة الكبيرة الشاملة التي يتم استخدامها لوصف العديد من 

 (2117، أحمدمجاالت االتصال. )

راحل لها تاثير كبير ومتعدد الم الدراسات العلمية أن الرسائل واالتصاالت المرئية أثبتتكما           

 . (Clement, 2007)اهد، كما في عادات المستهلكين على المش

االتصال المرئي، مصطلح يستخدم للتعبير عن شكل من أشكال التواصل الذي يتم من خالل           

الوسائل البصرية )اللون، النص، الصور، الرسوم البيانية، الالفتات، اإلشارات، كما تشمل الوسائل 

يمكن  والمعلومات التي فكاراءات،....( ويوصف بأنه وسيلة نقل األالبصرية أيضًا التعبيرات واإليم

  .قراءتها أو النظر إليها واكتساب المعنى
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يعتمد االتصال المرئي جزئيًا أو كليًا على الرؤية، حيث يتم تقييم االتصال البصري الجيد و            

  .األداء الجمالي أو الفنيأساسًا على قياس مدى الفهم لدى المشاهد )المتلقي(، وليس على 

 

وعادًا ما يستخدم االتصال المرئي جنبًا إلى جنب مع االتصال اللفظي للتأكيد على ما تقوله             

االتصال  و نقاط وتوليد الحماسالكما أنها تستخدم لتعزيز الرسالة، وتوضيح  )أي تزاوج الصورة مع الكلمة(

يوتر القائم على تكنولوجيا الكمب مالطباعة )مثل الكتب أو المجالت(، أكان ذلك القائم على أالمرئي، سواء 

)أحمد،   .الجديدة، فهو ينمو وتتزايد أهميته بخطى متسارعة في مجتمع أصبح يعتمد على الصورة

2117) 

   Communication االتصال / تبادل المعلومات :
 

في هيئة رسائل، ورموز، وأفكار، وعالمات، بشكل عام، هو عملية تبادل المعلومات  االتصال         

وآراء. وهناك أساساً ثالثة أنواع من االتصال )االتصال اللفظي، االتصال غير اللفظي، االتصال المرئي(، 

والتي تستخدم بطرق مختلفة اعتمادًا على الوسيلة المستخدمة أو على الطريقة التي يتم تبادل المعلومات 

  .فيها

    :صميم الجرافيكي ((   تاريخ الت7))

، ونستطيع إدراك ذلك من خالل الرسوم والمنحوتات التي اإلنسانالتصميم الجرافيكي قديم قدم            

وصلتنا، والتي تعود إلى فترة ما قبل التاريخ حيث كانت بدايتها الفنية ال تقوم إال بنازع عفوي، وأكثر 

 في تلك الفترة من غموض تجاه ظواهر الطبيعة، اإلنساناألحيان يكون دافعها ناتجًا لما يراود تفكير 
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شارات سحرية وتماثيل بشكل رموز أو آلهة لتقديسها وعبادتها، ولكي  فتكون كما لو أنها طقوس دينية وا 

 تحميهم من الشرور التي تحيط بهم من ظواهر طبيعية وحيوانات مفترسة. 

االكتشافات اإلثرية لكهوف " السكو" في هو  اإلنسانإن أكبر دليل على أن التصميم قديم قدم 

الجنوب الغربي لفرنسا، وهي سلسلة معقدة من الكهوف تحتوي على الكثير من رسومات الحيوانات على 

  ( 2119سنة. )العربي،  16111ومات جدرانها، ويقدر عمر هذه الرس
 

ند الصينيين، ق.م ع 363يرجع تاريخ أول عمل مطبوع في الشرق على لوح خشبي إلى سنة حيث  

الف صفحة باستخدام  131م في نحو 972( البوذي المقدس يطبع عام  Tipitakaوكان كتاب ) 

 القوالب الخشبية.

في هذه الفترة تطورت الطباعة من قوالب خشبية حفر عليها نص الصفحة بالكامل، إلى طريقة تجميع  

( وترصيصها في قوالب خشبية، وهكذا تم اختراع أول  Movable Typeحروف المونوتيب المتحركة ) 

 م.711بييجينغ " عام  :صحيفة مطبوعة في

ة هم أو لكتابة معامالتهم اليوميأفكار للتعبير عن  صريون أول من استخدم الورق البردىوكان الم

اريخ ت وتسجيل أحداثهم المهمة، وكان ذلك من خالل الكتابة على ورق البردى، لكن الخطوة األهم في

م، ثم اختراع 115( عام Ts’ai Lunختراع الورق على يد الصيني )االتصميم بعد ذلك الحين كان 

 (2119م على أيدي الصينيين أيضًا. )العربي، 771الطباعة البارزة عام 
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 (1الشكل رقم )

 (2119)العربي،  عشر الثامن القرن من صورة Ts'ai Lun الورق اخترع الذي القديس

 

 Johannes Gutenberg)  )1398 - 1463 "جوتنبرغ " اختراع قبل أنه بالذكر الجديرو          

 (Choe Yun-ui) عام متحركة معدنية طباعة أحرف اخترع من كان أول سنة400 بـ  الطباعة آللة

   ).م 1234الكوري
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 (2)رقم الشكل 

المعدنية(  القوالب المعلمين بالكوري باستخدام وأوالد البوذيين )الحكماء نقش Choe Yun-ui - مطبوع كتاب أول

 (2119)العربي،  
 

 تستخدم أمم المشرق فيه كانت الذي الوقت ففي قريب، وقت حتى الطباعة أوروبا تعرف لم           

 طبعمــــــــا  وأول .بأيديهم والرسائل ينسخون الكتب يزالون ما األوربيون كان والمعدنية، الخشبية القوالب

 Christophorus "كريستوفر ”للقديس هي صورة القوالب طريقة م باستخدام 1423 عام األوروبيون

Columbus (-  1451  1506،) الطريقة تلك باستخدام في أوروبا الكتب طباعة انتشرت ذلك وبعد. 

           

https://ar.wikipedia.org/wiki/1451
https://ar.wikipedia.org/wiki/1506
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 ( 3الشكل رقم ) 

 (2119)العربي،  ترينيتي جامعة مكتبة – دبلين في كيلز كتاب
 

 Johannes جوتنبرغ وهاني األلماني يد على م 1450 عام  الطباعة آلة اختراع يعتبرو           

Gutenberg  ) 1398  جوتنبرغ قام حيث الجرافيكي، التصميم تاريخ في األكبر م ( الثورة 1463 -م 

 يضغط ثم فوقها الورق يوضع ثم البعض بعضها بجوار توضع معدنية طباعية حروف بتطوير قوالب

 زادت بل فحسب، هذا ليس .قبل ذي أقل من وقت في النسخ من الكثير إنتاج تم االختراع وبهذا عليه،

 (2119)العربي،  .المطبوعة النسخ ودقة جمالية
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 (Johannes وهان جوتتبرغ " يمطلع القرن الخامس عشر على يد " في اختراع الطابعات و           

Gutenberg 1393-1463 ) حيث الطباعة إلى تطور بها أدى والتي  الثورة الصناعيةاصبحت م

ة على انعاش الحركاالهتمام بنوع الخط الذي سوف يظهر باإلعالن. أما الثورة الصناعية فقد عملت 

التجارية والتأثير باالقتصاد بشكل إيجابي. وحتى تصل المنتجات إلى كل المستهلكين كان ال بد من 

 اإلعالن عن هذه المنتجات خاصة في ظل ظروف المنافسة الشديدة بين المنتجين.

ماط الحروف وأن وخالل القرن التاسع عشر تغيرت طبيعة التشكيل المرئي وتنوعت أشكال وأحجام         

بشكل واسع.  كما أن اختراع التصوير الفوتوغرافي ووسائل طباعة الصورة الفوتوغرافية فيما بعد وّسعًا 

معنى التوثيق المرئي والمعلومات المصورة. كما تجدر اإلشارة إلى أن الطباعة بطريقة الليثيوغراف الملون 

 (2113وآخرون، ) الدرايسة  جعلت المطبوعات الفنية غنية باإلحساس.

 

 
 

 ( 4الشكل رقم ) 

 (2119)العربي،  جوتنبرغ اخترعها التي الطباعة آلة صورة
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( أول طابع بريدي رسمي Henry Cole 1313-1332 (صمم "هنري كول"  1341عام وفي          

أسس صحيفة سماها " صحيفة التصميم "   1349( وفي عام Black Pennyفي التاريخ وهو ) 

Design Jourdal of  ب أن التصميم يج :والتي من خاللها طرح مفهومًا  جديدًا في التصميم أال وهو

 ( 2119يقتصر فقط على النواحي التزينية.)العربي، أاّل 

 

 (5الشكل رقم )

 (2119)العربي،  طابع   –م1341، عام Penny Blackكول،  هنري

-1422)"كاكستون وليام"يد على اإلنجليزية باللغة كتاب أول إنتاج تم 1475 عام فيو           

 االنجليزي قام المائل كما الخط نوع من خط أول "قريفي فرانسيسكو" صمم 1501 عام (، وفي1491
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 (Italic)الخطوط، من نوع 60 ( بتطوير1692/1693 -1766) William Caslon "كاسلون وليام"

 رائجاً  كاسلون استعمالها بخطوط سميت 1720 عام في اإلنجليزية (Caslon Fonts) بقي، والتي

 .(2119. )العربي،  (Sans Serif)من خط أول كاسلون أنتج 1816 عام وفي التالية، سنة للستين

Morris William (1334 – 1396 )أسس "وليام موريس"  1396و1391عامي  وما بين         

وبدأ بطباعة المواد اإلعالنية الخاصة بحركة الفنون    elmscottوهو رائد في حركة الفنون والحرف  

والحرف، ومن ثم نشر العديد من الكتب المتقنة الطباعة ليبيعها بعد ذلك إلى األغنياء، وبهذا كان موريس 

أول من مزج ما بين التصميم والفنون األخرى بإثباته أن التصميم الجرافيكي يحتل مساحة مهمه في 

 (2119لعربي، األسواق التجارية.)ا

ونشأت مدرسة باهاوس لتعليم فن الجرافيك الحديث وفن تصميم المفروشات والعمارة في ألمانيا           

، وكانت ثورًة حقيقيًة في تاريخ التصميم في العالم، فقد لعبت هذة المدرسة دورًا كبيرًا في 1919عام 

احد الجميلة مع الفنون التطبيقية في منهج و تشكيل األذواق الحديثة وتعليم الفن من خالل دمج الفنون 

وقد حضر الطالب ورشات العمل بداًل من قاعات المحاضرات، وهكذا كان الطالب يتعلمون الفن من 

وجد العديد من المدرسين في هذه المدرسة  1933خالل اشتغالهم في موقع العمل، إال أنه في عام 

 (    2116-2115ن.) العربي، و ا أغلقها النازيطريقهم إلى الواليات المتحدة األمريكية عندم
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           :Ad.Design((   التصميم اإلعالني 3)) 

هو عبارة عن إعالن بصري موجز بحيث يوفر معلومة عن طريق الدمج بين الطباعة واللغة            

 المجازية التصويرية، بحيث تكون وظيفته جذب االنتباه وتوضيح رسالة معينة.

 ابتكار إعالن ما يتوجه المصمم أو الرسام التوضيحي إلى غاية معينة وهي إما النصيحة أو اإلقناع.عند 

جميلة رخيصة الثمن نسبيًا موضوعة  اً أصبحت اإلعالنات ذات شعبية متزايدة كونها صور            

 داخل إطار، وبالتالي أصبحت طباعة اإلعالنات وبيعها تجارة ضخمة.

لسنوات األخيرة أصبحنا نرى أن التصميم بدأ يأخذ طابع ارتجالي والذي قد يبدو غير وفي ا          

تصميمية واضحة،  وتصاميمهم تخلو  أفكارمصمم بتاتًا، حيث أن معظم المصممن حذرين من استخدام 

 (2113)الصقر، والطاقات التعبيرية الخالقه والمبدعة. فكارمن األ

اصة بالجوانب النفسية والسلوكية والفنية في مجال اإلعالن على أن تدل الدراسات الخ بينما         

والذي يتركز أساسًا في الصورة أو الرسوم أو اللغة  –في التصميم اإلعالني    Art Workالعمل الفني 

ثارة االهتمام  –المتضمنة في اإلعالن  هو العنصر الرئيسي أو " العامل المفتاحي " في جذب االنتباه وا 

 اإلعالن. بموضوع

والرسوم على هذا األساس أكبر العناصر اإلعالنية جذبًا النتباه القاريء إلى  وتعبر الصورة           

ن كان العنوا جزءًا كبيرًا من هذه الوظيفة، ومن هنا فإن جذب االنتباه يتحقق  ن يحقق أيضاً اإلعالن، وا 

ة وموحدة في تصميم واضح لتقوية كل مرتبط والعناوينأفضل ما يمكن عندما تكون الصور والرسوم 
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منهما اآلخر، على أساس أن خلق ارتباط أساسي في التصميم بين العنوان وبين الصورة أو الرسوم يؤدي 

إلى زيادة فعالية االثنين معًا " العنوان والصورة " في جذب االنتباه بدرجة أعلى، سواء لكل عنصر منهما 

 عالني بالتالي كوحدة فنية متكاملة.على حده أو لهما معًا، والتصميم اإل

لصورة العقلية التي تميل إلى ا –إن لم تكن تمتلكهم  –والواقع أن معظم األفراد تسيطر عليهم            

Picture Minded   ا إلى التي وصلتنا ونحوله فكارفعندما نستمع إلى فكرة معينة تحاول تشكيل األ

شائعة لدينا، وعندما نقرأ نحاول بشكل ال شعوري تصوير الكلمات والعبارات    Imageصورة ذهنية 

 بشكل مقبول عبر عقولنا.

ه في شكل مرئي قبل أن يختار الكلمات، ومن هنا فإن أفكار وفي الحقيقة فإن الفرد يضع             

 فكارواأل التي تتفقعلى المعلن أن يضع فكرته اإلعالنية في تصميم يشمل مجموعة الصور والرسوم 

المرئية المحتمل وجودها لدى جمهور المستهلكين المرتقبين والتي تجعلهم يشعرون بأن في هذا اإلعالن 

 (2119فائدة ما يجب االنتباه إليها أو االهتمام بها.) العالم، 

خراجه ينبغي التفلذا             قة بين العديد ر وقبل التعرض للنواحي الفنية المتعلقة بتصميم اإلعالن وا 

 من المفاهيم المستخدمة في هذه النواحي حتى يمكن فصل الخلط أو التداخل بينها.

( من ضمن المصطلحات التي يساء فهمها أو استخدامها. فالتصميم  Designفالتصميم )           

صميم لتيتضمن كاًل من تنظيم األجزاء ووضع الخطة التي تؤدي إلى وحدة أو هيكل معين. ومن ثم فا

 (2111)الصحن، يطبق على أي نشاط إنساني يتعلق بتنظيم العناصر من أجل تحقق أغراض معينة.
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 استخدام االلوان في الملصق:

ر النفسي تلعب دورًا كبيرًا في التأثي التوعويوأثبتت الدراسات العلمية أن تصميم ألوان الملصق 

 (.Singh, 2014على المشاهد. )

أللوان ، نظراً للتأثير الكبير الذي تمارسه االملصقيؤدي استخدام األلوان دوراً أساسياً في نجاح و           

ما يؤدي إلى بالمستهلك م على النواحي السيكولوجية المتعلقةفي جذب انتباه المستهلك تجاه اإلعالن، و 

دام األلوان الدراسات أهمية استخالعديد من  أثبتت. وقد ة وزيادة درجة قبول السلعةتأثره بالرسالة اإلعالني

في اإلعالن، والتي تشير نتائج أحداها أن نسبة األفراد الذين تجذبهم اإلعالنات الملونه تزيد بمقدار 

 عن األفراد الذين تستهويهم نفس هذه اإلعالنات لو أنها كانت غير ملونة. 54%

هيالت فر اإلمكانات والتسلطباعه إلى تواوقد أدى التطور التكنولوجي الهائل في مجال استخـدام ا       

في تصميم  يةاإلعالن فكارللتعبير عـن األ تخدام األلوان بدرجة كبيره كوسليةالتي تسمح باس المختلفة

األفالم م مكانية استخداالتلفزيون الملون وما صاحبه من إ هذا باإلضافة إلى ظهور الملصقات التوعوية،

عن مختلف السلع والخدمات، مما أدى إلى تميز هـذه الوسائل ) المجالت  الملونة في اإلعالن السينمائية

تي ال تتوفـر الوسائـل الر ( عــن باقـي )البريــد المباشـإعالنات الطرق،  والملصقات التوعوية و والتلفزيون،

 (  2111مكانيـة استـخـدام األلــوان فــي إعالناتها. )الصحن، لديـها إ



 

 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6الشكل رقم ) 

 سالم أول منصة عالمية لمكافحة اإلرهاب والتطرف، رائد صبري أبو علفةملصق، 

alsuwar.html-terrorism.com/maerad-https://no 

   :في مكافحة التطرف واإلرهاب التوعوي((   أثر الملصق 4))

 :الملصق 

لقد عرفت العديد من المصادر الملصق بأنه " وسيلة اتصالية بصرية، هدفها نقل فكرة معينة 

 إعالمية أو -إلى جمهور ما بحيث يكون للفكرة معنى واضح ومفهوم، ويؤدي الملصق وظائف عدة:

ضية "، كما يإجتماعية أو إقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو فنية أو تجارية أو تعليمية أو إرشادية أو تحر 

https://no-terrorism.com/maerad-alsuwar.html
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يعرف بأنه " مطبوع يصمم من أجل أن يفهم من نظرة سريعة، وهو يجمع مؤثرات بصرية مباشرة برسائل 

اتصال مختصرة ذات مقدرة على منافسة المحيط المشوش بصريًا، ولكي يكون كذلك  ينبغي أن يحتفظ 

زء منه، وألن الفنان ي كل جبالوضوح والتميز، فالملصق تعبير عن فكرة، فهو يسير في تكويناته، مكثف ف

يسعى من خالله إلى تحقيق هذه الفكرة عبر التغلب على المشكالت التي تظهر فإنه يتضمن عنصرًا 

ذهنياً عميقًا. ويعرفه آخرون بأنوه نوع من أنواع الرسم التي توجه إلى الجماهيرالعريضة، بحيث يأخذ بعين 

وسيلة بصرية تعبر عن فكرة أو موضوع معين بالصور  االعتبار سهولة القراءة والوضوح " وهو أيضًا "

والرسوم مقرونة بالعبارات المناسبة، وهي وسائل فعالة لالتصال بالجماهير والتأثير فيهم لذا يكثر 

 ( 2111-2111 )عيساوي، استخدامها للتوعية.

 أنواع الملصقات:

ها؛ فمنها المرجو منتعد أنواع الملصقات في تصميم الجرافيك حسب الوظيفة والهدف 

ملصقات سياسية وثقافية وتعليمة وتوعية، كما أن هناك العديد من التسميات والتقسيمات 

للملصق، حيث أن هدف الملصق األساسي يحدد نوعها . في هذا السياق يقسم نونينج 

 الملصقات الى سبعة أنواع أساسية : 2113)

 لترويج منتجات معينة. الملصقات اإلعالنية: وهي األكثر شيوعًا وتستخدم .1

الملصقات الدعائية: وهي تروج لفكر أو توجه أيديولوجي معين وتندرح ضمنها  .2

 الملصقات السياسية.
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 ( ملصق سياسي جيمس منتغمري7الشكل رقم )

  https://www.pinterest.com/pin/327144360413673665 

 

 
 ( 8الشكل رقم ) 

 م2113ملصق  تحريضي بحق رئيس الوزارء االسرائيلي بنيامين نتنياهو

https://www.pinterest.com/pin/327144360413673665
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 (9الشكل رقم )

 الملصق السياسي العالمي، خليف محمود الجبوري

http://educad.me/35772/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B5%D9%82%D8%A
-7%D8%AA

D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1% 

 

 

 

http://educad.me/35772/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B5%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://educad.me/35772/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B5%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://educad.me/35772/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B5%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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الملصقات الموضوعية: وهي تتناول موضوعًا معينًا مثل ملصقات األفالم والمهرجانات  .3

 والمسرحيات.

 

 
 (10الشكل رقم )

 ملصق فيلم االرهاب والكباب، عادل إمام

https://dubaifilmfest.com/ar/films/3920/terrorism_and_kebab.html 

الملصقات التربوية: وتندرج ضمنها الملصقات األكاديمية وتستخدم لألغراض العلمية مثل عرض  .4

 األبحاث داخل المؤتمرات والندوات العلمية والفنية.

https://dubaifilmfest.com/ar/films/3920/terrorism_and_kebab.html
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 (11الشكل رقم )

 ملصق المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة االرهاب، مكتبة االسكندرية، مصر 

https://www.bibalex.org/ar/Events/EventDetails?DocumentID=48367&Keywords 

 

 التي تسعة إليصال رسالة ملهمة وتحمل طابعًا تحفيزيًا.الملصقات التحفيزية: وهي  .5

 الملصقات الصحية: وهي التي تسعة لنشر الوعي والوقاية الصحية. .6

الملصقات التعليمية: وهي تأخذ طابعًا معلوماتيًا وتثقيقيًا وتندرج تحتها الملصقات التوعوية  .7

 (2117واإلرشادية والتذكيرية. )الصباغ، 

أنواع عديدة من الملصقات المتداولة في الوقت الراهن، والتي يمكن تصنيفها وفقًا أيضا هناك و 

الستخدامها، وتبعًا للموضوعات التي تعالجها، فالملصق السياسي هو األكثر تأثيرًا في النفس لما يحتوية 

ها، ر من مكونات وعناصر في بنيته الفنية، تساهم في تسليط الضوء على قضية سياسية، وتيسير أغوا

https://www.bibalex.org/ar/Events/EventDetails?DocumentID=48367&Keywords
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حيث يرتبط بإبراز الجانب الدرامي في الصراع وتسليط الضوء عليه مع تفعيل زمانه ومكانه، ومن خالل 

التقنيات اإلظهارية والتنوع في ذلك من حيث التكثيف الكتلي للعناصر والصور واألشكال، فضاًل عن 

 .(2111-2111)عيساوي، االختزال في المكونات نفسها، والمبالغة الشكلية والحجمية.

الترويجيـة التي تخاطب جمهور المستهلكين ضمـن محددات نفسية  اإلعالميةننسى الملصقات الأن و  كما  

 واجتماعية واقتصادية، هدفها التأثير على المستهلك بغرض إقناعه والتأثير عليه في قـــرار الشراء.

 -2111)عيساوي،

. مجتمعاتفي الدور إيجابي في نشــــــــــــــر الوعي  التوعويأن للملصق أثبتت الدراسات العلمية أّما 

(Llic and Rowe, 2013 .) 

 مكونات الملصق:

 يتكون الملصق عادة من المكونات التالية:

: للكتابة أثر بالغ األهمية في تصميم الملصق، ال سيما الملصق الذي هو أداة الخطوط والرسوم 

الكتابة واضحة ومختصرة ومعبرة تمامًا عن فكرة الملصق اتصال إعالمية  هامه،لذا يجب أن تكون 

 وسهولة قرأتها، فضاًل عن ارتباط الكلمات بمحتويات الملصق األخرى.

إحدى العناصر المهمة في التصميم الطباعي على وجه في الملصقات : إذ تعد الصورة الصورة 

ل، فالصورة ة بصرية لماهية الملصق ككالتحديد، لما لها من قوة تعبيرية تسهم في إيصال الفكرة وخلق لغ
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في الملصق لها داللة خطابية مباشرة للمتلقي، فضاًل عن كونها ذات تأثير وجذب من حيث الطاقة 

 (2111-2111)عيساوي،  واص النفسية.ية للصورة فضاًل عن ارتباطها بالحالتعبير 

          : ريختاالملصق بين التوثيق وال

ترّسخ مع بداية القرن العشرين في أوروبا وفي فرنسا بالخصوص، فبداية  الملصقاتإن فن            

بالمجال التسويقي التجاري والدعاية لتتنوع أغراضه ولتطال المجال الفني   ظهور الملصق ارتبطت

ي، في حين ظهر الملصق السياسي كتعبير يناهض العنف والحروب واالستعمار ويركز اإلنسانوالتعبير 

وعية الجماهير، ومن هنا اكتسب دوره في التأثير على الثورات الشعبية في دول العالم وتطّورت على ت

 (2117)بن فاطمه، فكرته مع تطور الطباعة وتقدم تقنيات الصورة. 

وتاريخ الملصقات يرمز إلى المرحلة التاريخية التي أنتجب فيها، إضافة لكونها رمزًا لطريقة  

 السطوح الطباعية بالطرق التصويرية منعطفًا حادًا في تاريخ الملصقات.الحياة، وقد شكل إنتاج 

لملصق انطباع جرافيكي، له سمات ومعايير اللوحات والتصاميم، وقد ساهم كبار الفنانين لو           

 (.Miro 1393-1933و )ميرو  Picasso 1973-(1881في انتشار الملصقات أمثال ) بيكاسو

ولتنفنيذ ملصق تلزم كفاءات كثيرة، ولم يعد من السهولة إنتاج الملصق بجهد شخص واحد، بل هناك 

 :مؤسسات إعالنية ودعائية كاملة تقف خلف هذا المشروع لتحقيق األتي

 جلب انتباه المارين لترك تأثير ما عند المشاهد. -

 واإلعالن عنه ونشره.تسويق إسم المنتج  -

 إعطاء المشاهد القدرة على تذكر المعلومات الواردة في الملصق. -

http://www.picassomiro.com/
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 تسليط الضوء على الحاجة والميزات والمكاسب الناتجة من استخدام المادة المعلن عنها. -

وعند إنتاج الملصق يجب التذكر دائمــًا أن الملصق سيعلق في مجال مفتوح، حيث الهواء      

الجو التي ستؤثر فيه، وعليه يجب استخدام ألوان مقاومة للضــوء، ويجب مالحظة درجــــة  والشمس عوامل

 ،الشبك الممكن استخـــدامه دون أن يؤثـــر في وضــــوح الصورة مـن أقــــرب مسافـــــة ممكنة. ) النادي وآخرون

2113 .) 

ان إنتاج كميات كبيرة من م بعد أن أصبح باإلمك1371ريخ الملصق الحديث يرجع الى اأّما ت

م ( والملصقات القديمة كانت عبارة عن نصوص 1796 –المطبوعات بسهولة باستخدام آلة )الليذوقرافي 

فقط )شكسبير( وكانت الملصقات وال زالت تستخدم ألغراض متعددة للتجارة، للسياسة، للرياضة، 

( خالل الحقبة الجميلة في باريس.   Masters of the Posterللمناسبات وللتعليم. سادة البوستر )

 (.2111م )المديرس،1911م وعام 1395ملصق بين عام  256

اب الذي أحسن بالتداعيات السلبية لإلره المصممولقد ألقى اإلرهاب بثقله التدميري على حياة 

وله، حمع آثار اإلرهاب وأبعاده على حياة البشر من  هوتفاعلواقع حياته، فانعكس ذلك على أدائه  على

ي المسيرة الذي يعيشه، مما أثر ف الوقت التاريخيإيجابيًا في هذا  ملصقًا توعوياً فحاول أن يكون منجزه 

 من خالل فهم ما يجري من حوله وبناء عالقة وثيقة بين القوى المدمرة والقوى الجمالية والفنية للتصميم

 (.2116. )الرويلي،في الملصق

رين، األول في قدرة على االختزال البصري الصوري اللوني الملصق يمتلك مصدحيث تبين بأن  

 التجريدي، والثاني في قدرته على اختصار الوقت.
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 من أهم وسائل االتصال التي تؤدي هدفًا فكريًا وعقائدياً وسياسياً فضاًل عنوبهذا تعد الملصقات  

التوجيه، يراد من وراء فكرته التركيز على المعاني من خالل الدالالت الموجهة  ،اإلرشاد التوعية،

ن الجمالية ، بيد أوالمتجسدة من خالل عناصر الملصق وبنيته، فالملصق هو رسالة فنية جمالية أحياناً 

 (.2111-2111 )عيساوي، النسبية أو قد تكون وظيفية بحته.

 

 ( 12الشكل رقم ) 

 م1739انتخابية لميالنشون في باريس عام  ملصقات

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2012/04/120329_france_left_melanchon.shtml 

 

وكانت تلك الملصقات قد تبنت شعارات الثورة وكلمات بعض األغاني الشعبية آنذاك، وأصبحت  

 Toileris تويلريس" إحدى العوامل المساعدة على تأجج الثورة، الملصق الذي يصور الهجوم على قصر "

الذي يعلو شعار تعيش الجمهورية  1792والمعركة بين الحرس الوطني وحراس الملك السويسريين عام 

هو من الوثائق التاريخية لتلك الفترة، وكانت تطبع تلك الملصقات بطريقة الحفر على المعدن تارة وعلى 

 الخشب تارة أخرى.

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2012/04/120329_france_left_melanchon.shtml
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عام  Senefelder Aloysفلدر " ي ابتكرها " اليوس سنليثوغرافية التفيما أعطت الطباعة ال 

في فينا دفعة قوية لتطور فن الملصق، حيث أصبح من الممكن أن نطبع الرسوم الحروف المهمة  1793

 مباشرة على الحجر الليثوغرافي.

، حيث رأى العالم -Jules Cheret جولز شيريه  -لقد بطأ الملصق الحديث في فرنسا مع و  

هي "سارة  رسم فيها إمرأة شابة   Bors- labicheauأول ملصق حديث ) لشيريه ( وهو دعوة لمسرحية 

، وقد جذب االنتباه توهج الوانه واستحوذ على اإلعجاب، لتنهال الطلبات Sarah Bernhardtبرناردت "

قد دوات التجميل والصحف والسيرك فعليه من قاعات الموسيقى وتجار السجائر والمشروبات الروحية وأ

 ملصق.  1111صمم بعد ذلك أكثر من 

 

 (13الشكل رقم )

 (1333ملصق )جولز شيرية 
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 (14الشكل رقم )

 (1932ملصق )جولز شيرية 
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 ( 15الشكل رقم ) 

 Sarah Bernhardt"سارة برناردت "ملصق

https://www.google.jo/search?q=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D8%

B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA+sarah+bernhardt+posters&dcr=0&tbm

=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjbiNbczp7XAhXBCBoKHb_wCo4QsAQIJg

&biw=1366&bih=588#imgrc=zJbift8aa3qbiM: 

عتبرت أعمال ) شيريه ( البداية الحقيقة للملصق الحديث العتمادها على الموأمة بين وقد ا 

الصورة  والكلمة، فهما متوازنين في األهمية وال مجال للتخلص من العالقة بينهما، وعلى خلق مركز 

https://www.google.jo/search?q=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA+sarah+bernhardt+posters&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjbiNbczp7XAhXBCBoKHb_wCo4QsAQIJg&biw=1366&bih=588#imgrc=zJbift8aa3qbiM
https://www.google.jo/search?q=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA+sarah+bernhardt+posters&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjbiNbczp7XAhXBCBoKHb_wCo4QsAQIJg&biw=1366&bih=588#imgrc=zJbift8aa3qbiM
https://www.google.jo/search?q=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA+sarah+bernhardt+posters&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjbiNbczp7XAhXBCBoKHb_wCo4QsAQIJg&biw=1366&bih=588#imgrc=zJbift8aa3qbiM
https://www.google.jo/search?q=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA+sarah+bernhardt+posters&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjbiNbczp7XAhXBCBoKHb_wCo4QsAQIJg&biw=1366&bih=588#imgrc=zJbift8aa3qbiM
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جذب االنتباه بواسطة مساحات لونية كبيرة، وعلى أسلوب أكاديمي بسيط وغنى وخطوط جريئة، ومع 

 باقتصاد شديد. مة الملصق فيبرز شخوصه في المقدمة وتعالج الخلفيةلتركيز على مقدا

Marie Henri تولوز لوتريك" "خ الملصق الحديث هو  ـــــفي تاري ةالفارق العالمةهذا وأن  

Monfa-Lautrec-Raymond de Toulouse (1364-1911 الذي كانت له خبرة في الطباعة )

ه بالحيوية الفائقة أخرة، لقد اتسمت ملصقاتالخشبية اليابانية والليثوغراف، إضافة إلى تأثره باالنطباعية المت

وتعتيم المساحة المحيطة بالشخصيات المركزية لكي تجلب لها الوضوح الحاد، وكان  بتظليل الخلفية

ن واضحًا جليًا في أعماله، فقد كانت ذات بعدين وتستهلم الكثير من تأثيرات الفن تكامل الخط ودرجة اللو 

الياباني الذي تأثر به " لوتريك " في السنوات التي كان يقوم بتكوين أسلوبه، حيث كانت ملصقاته في 

 (2111- 2111)عيساوي،  مجملها عن المالهي الليلية وفتيات الليل.

فقد ازدهرت فيها الملصقات الدعائية  1945 - 1925ما بين  الفترةتاريخ الملصقات عن ا أمّ  

واأليدولوجية، فلم تتميز بمكاسب استخدام )الفوتومونتاج ( للتنوع وتأديته بين الدعاية والتوجيه واإلرشاد 

ة إلى فقد تأثر بالمدارس الفنية الحديث ا عن صياغته األسلوبيةاالجتماعي وترويج السلع والخدمات، أمّ 

 انب تنوع أساليبه الفنية حيث استغل طاقة الرمز في توصيل المعاني األكثر تعقيدًا.ج

 :تجاهات الملصق بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا اتبعت مسارينأخيرًا، إن او 

 : الخدمات وترويج السلع.  األول

 2111 )عيساوي، للسـلم.  ونبـذ الحـــــــرب والدعـــــوة التوعـــــــــــــــويتجاه الثقافــــــــــي االجتمـــــــــاعي اال :والثاني

-2111) 
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 دور الملصق السياسي:

على اإلرهاب مع حمالت عدة في  التوعويةتتزامن حملة )معًا ضد اإلرهاب ( قوى األمن حيث و 

يطاليا وبريطانيا، التي تعّرضت لتفجيرات إرهابية على مالبلدان والمدن األوروبية منها ا بعض دى سبانيا وا 

خصوصًا بعد هجمات « اإلرهاب»األعوام الماضية. وتجدر اإلشارة إلى أن دول العالم بدأت حربها على 

. وقد حرصت حينها على تطمين مواطنيها إلى أن األجهزة األمنية تقوم بعملها. لكن الصورة 2111أيلول 

توعوية الملصقات العد التفجيرات التي طالت عددًا من البلدان األوروبية، فأصبحت حمالت انقلبت ب

الغ بلى مشاركة االجهزة االمنية في اإلتهدف لتوعية المواطنين على أشكال اإلرهاب المتعددة، وتدعوهم إ

رهابيون إلا»مشبوهة. وعلى سبيل المثال، وبشعار ات تسهم بالكشف عن أشخاص وأعمال عن أية معلوم

سيق انطلقت حملة ضد اإلرهاب بالتن« لن ينجحوا إذا أبلغ أحدهم عن نشاط مشبوه ـــــ قد تكون أنت المخبر

ما بين شرطة النقل البريطانية وشرطة لندن وبلديتها. وركزت هذه الحملة، التي امتدت على أربعة أسابيع، 

ت أو بأنفسهم لإلبالغ عن أي حقائب أو سيارا على تنمية الحس بالمسؤولية لدى المواطنين وزيادة ثقتهم

ة عالن. وأبرزت الحمالت األوروبيصال برقم الطوارئ المذكور على اإلتصرفات مشبوهة، ودعوتهم لالت

ة التي مكنوجود اإلرهابيين المحتملين واألإرشادات متعددة من خالل الملصقات التي وزعت، منها أماكن 

والمنازل والشقق المستأجرة، فضاًل عن دالالت أخرى محتملة للكشف  قد تستخدم لنشاطاتهم كالكاراجات

عنهم، كاستعمال البطاقات المصرفية المزورة أو سحب مبالغ ضخمة، إضافة إلى إرشادات عن وسائل 

 تنفيذ الهجمات من خالل حقائب مفخخة أو سيارات مستأجرة مفخخة وغيرها. 
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 (16الشكل رقم )

 (2117حملة )معًا ضد اإلرهاب(. )حطيط،  ملصقات
 

طرق تنقل االشخاص المشتبه فيهم، وال سيما عبر المناطق في البعض الملصقات  وضحتكما 

شراك المواطنين  التي يصعب ضبطها. على عكس الحملة االوروبية، تفتقد الحملة اللبنانية لعامل التوعية وا 

مواطن، ، ُيظن أنه يهدف إلشراك ال«معاً ضد اإلرهاب»بتطويق اإلرهاب. فقد تضّمنت ملصقاً تحت عنوان 

وحيد صفوف اللبنانيين بكل فئاتهم في الحرب على اإلرهاب. إال أن الصورة المرفقة به وبالتالي إلى ت

عالقة متينة بين الجيش وقوى األمن الداخلي لقمع اإلرهاب، مستثنية  تقتصر على محاولة إظهار

ة اإلرهاب هالمواطنين اللبنانيين واألجهزة األمنية األخرى. وفي إعالن من الحملة اللبنانية، تأكيد على مواج

قصائهم إلى خارج الحدود أو إلى ما وراء القضبان تحت شعار  من خالل نبذ وجود اإلرهابين في لبنان وا 

ويبدو هذا الشعار كتعهد للقبض على هذه الجماعات، ال لمنعها من القيام «. اإلرهاب مكانه ليس بيننا»
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نوع ثم بوشاح أسود يحمل سالحًا من البهذه األعمال، فيما جّسدت الصورة المرفقة به اإلرهاب بشخص مل

الصاروخي )قد يكون تقليدًا لجماعة وثقافة معينة، مما قد يعطي صورة مسبقة عن الشخص الذي يقوم 

بالعمل اإلرهابي(. وبالتالي فإن الصورة المذكورة تحّد اإلرهاب بالهجوم المسلح بعيدًا عن أي أشكال 

 (2117ما.)حطيط، أخرى، كالهجوم االلكتروني والنفسي وغيره

( التعـرف 2115ورشـة عمــل حـول دور اإلعـالم واألجهـزة األمنيـة فـي مكافحة اإلرهاب ) ونظمت

إلى الجهود المبذولة للوقـوف والتصـدي لظـاهرة اإلرهاب بكافة أشكاله مـن خـالل وضـع أسـس التعـاون 

ه، الفتـًا لـدور اإلعـالم الواضـح والبـارز فـي والتكامـل األمنـي واإلعالمـي لمواجهـة اإلرهاب والتصـدي ل

شاعة ثقافة النزاهة والشفافية وفي خلق بيئة  اجتماعيـة  مكافحة اإلرهاب من خالل الملصقات التوعوية وا 

رافضـة لكافة أنـواع الفسـاد واإلرهاب، مبينـًا أن الملصقات التوعوية المنشورة في وسـائل اإلعـالم المختلفـة 

والمقـروء واإللكترونـي( باتــت اليـوم تلعـب دورًا  كبيرًا من خالل الملصقات التوعوية المنشورة،  )المرئـي

ولفتـت الورشـة إلى أن مكافحة اإلرهاب ال تــؤتي ثمارها إال بالتضــامن والتعـاون الصـادق والجهود البنـاءه 

األردن ال ســيما المؤسسـات اإلعالميــة مــع األجهــزة والتواصــل الفعـال والمســتمر بــين كافة القطاعــات فــي 

األمنيــة ومن خالل الملصقات التوعوية للقضــاء علــى اإلرهاب وتجفيف منابعة واستئصاله ليس على 

 (.2116مستوى األردن فحسب بل في جميع دول العالم. )شرادقة، 

ية التي لمضمون الذي يطرحه والقضملصق انجاز جمالي له ضوابط تفرضها تنوعاته تبعا للل لذا

اشكااًل يقتضيها المضمون و  تنفيذ تشتمل رموزاً  فيذية، فالحدث السياسي يفترض إليهتحتويها هيكليته التن

القتصادي كذلك الحدث اللمضمون،  عن المفردة الكتابية التي يوائمها الفنان استكماالً  السياسي فضالً 
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ة إلى القيم الجماليخاضعة  اتالجمالية التي ينتظم بها الملصقن السمات والصحي واإلرشادي، إال أ

خر اآل تختلف عنها في العمل التشكيليلية الفتنتظم عناصر البناء الجمالي في آنشاء ( للتكوين ) اإل

السيما الرسم، فالملصق عمل فني تصميمي يرتكز إلى عناصر بنائية منظورة كالخط واللون والشكل 

ارتكازه إلى عناصر بنائية غير مرئية كالتوازن والحركة إلى جانب عنصر السيادة  والفضاء والمادة مع

 وغيرها.

يع الخطوط توز » في آلية التنفيذ واستخدام األشكال من خالل  التصميمييماثل العمل  فالملصق    

 فكارألاجة معينة من االنتظام الدقيق من أجل التعبير عن لوان بصورة معينة داخل شكل يتضمن در واأل

 (2117محسن، «.)جماليا ووظيفيا ال

 لى انتشار طباعة الملصقات الملونةوأدى التوسع الصناعي الذي حدث في القرن التاسع عشر إ       

في باريس واحدة من المؤسسات الرائدة في   Rustonبسهولة وبتكلفة قليلة، وكانت مؤسسة " رستون " 

 م.1345طباعة هذا النوع من الفن، فأنتجت ملصقات ملونة يعود تاريخها إلى عام 

Beardsley Vincent Aubrey ( 1872 1898- )ويعتبر الفنان اإلنجليزي "أوبرى بيردزلي"        

ه أعماله الملصق، لما امتازت ب لتصميمة الذي قدم ملصقات ذات تأثير كبير، واحداً من المصادر الرئيسي

 ( 2113)الدرايسة وآخرون، من رشاقة وخطوط متفائلة جميلة.
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 ( 17الشكل رقم ) 

)Aubrey Vincent Beardsley"ملصق للفنان اإلنجليزي " أوبرى بيردسلي (  

beardsley/poster-https://www.wikiart.org/en/aubrey 

 

ملصقات للبالنسبة ظلت إنجلترا والواليات المتحدة خالل هذه السنوات ولتصميم الملصقات 

 تدين في تطورها إلى الحركة الفرنسية التي كانت ذات تقاليد فنية واضحة.التوعوية 

ا والمانيا في هولند ات التوعويةالملصق تصميمومع بداية القرن العشرين تبلور  1911عام  وفي        

 والنمسا، وأصبحت فرنسا تواجه منافسة حقيقة في  زعامتها لهذا الفن.

https://www.wikiart.org/en/aubrey-beardsley/poster
https://www.wikiart.org/en/aubrey-beardsley/poster
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دأ ، وقد بات التوعويةالملصق تصميمظهرت أتجاهات الحديثة والمدارس المعاصرة اال كما أن        

مرتبطاً بالمبدأ التجاري، ثم تنوعت أغراضه في الوقوت الحاضر، حيث ظهر الملصق الملصق منذ البداية 

وتوعية الجماهير وتوجيهها نحو البناء والنظام واإلرهاب ضد الحروب واالستعمار  التوعوي السياسي

)الدرايسة .رات الشعبية في معظم دول العالمالثو التوعية بأثر بالغ في قد كان لهذه الملصقات لوالعمل، و 

 ( 2113وآخرون،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 
 

 المكافحة للتطرف الفكري واإلرهاب ملصقاتالنماذج من (( 5)) 

 

 

 

 

 

 

 (18الشكل رقم )

 2116عمون صوت األغلبية الصامته،  " في ذكرى تفجيرات عمان.. األردن أقوى،الرائد روال العمرو"، ملصق

http://www.ammonnews.net/article/288440 

 

التوعوي السياسي الذي يعالج قضية شغلت العلم بأسره وهي قضية  نوع: هذا الملصق هو من التحليل

ة ان السيدة العسكريبوصل رسالة تالتطرف الفكري واإلرهاب، وحاول المصمم من خالل هذا الملصق 

م والتي هي تخرج اجياالً تنفع االمه واإلرهاب 2115حد الناجين من تفجيرات عمان أ هي الرائد روال العمر

 ه ويقعد المستهدفين عن العطاء .يقتل االنساني

file:///D:/كتابة%20الرسالة/(On-Lin),%20available%20http:/www.ammonnews.net/article/288440
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 (19الشكل رقم ) 

فارس العلمي، أحد الناجين من تفجيرات عمان اإلرهابية "  ( 2116، ملصق) غلبية الصامته، عمون صوت األ

 في ذكرى تفجيرات عمان.. األردن أقوى،  " 7112

http://www.ammonnews.net/article/288440 

اإلرهاب، قضية التطرف الفكري و  نوع التوعوي السياسي الذي يعالج أيضاً ال: هذا الملصق هو من التحليل

والمصمم أوصل رسالة بان فارس العلمي هو شقيق العروس الذي نال منها اإلرهاب في تفجيرات عمان 

اب ويزرع رهويربي األجيال القادمة على محاربة اإلشباب الن األردن أقوى في في فنادق األردن بأ 2115

 . التطرف واالرهاب حاد والعلم بخطرتهم قيم الحب واالنسانية والفي

 

file:///D:/كتابة%20الرسالة/(On-Lin),%20available%20http:/www.ammonnews.net/article/288440
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 ( 20الشكل رقم )

في   "7112فادي، أحد الناجين من تفجيرات عمان اإلرهابية "  ( 2116، ملصق) الصامته، األغلبية عمون صوت 

 ذكرى تفجيرات عمان.. األردن أقوى،

http://www.ammonnews.net/article/288440 

: هذا الملصق هو من النوع التوعوي السياسي الذي أوصل به المصمم رسالة بان فادي هو التحليل

  م  ومن خالل وقوف األردنيين وقفة واحدة ضد التطرف واإلرهاب  2115ن الناجي من تفجيرات عما

 تحت شعار األردن أقوى وما زادة إال ثقة بأهلة كل األردنيين.صارو أهلي 

file:///D:/كتابة%20الرسالة/(On-Lin),%20available%20http:/www.ammonnews.net/article/288440
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 (21الشكل رقم )

 ملصق بعنوان ) قل ال لإلرهاب ( تصميم قاسم فاروق

terrorism-to-no-matic.co.uk/p/say-o-https://www.keepcalm/ 

: هذا الملصق من األنواع السياسية  ويتكون من أداتي التعبير بالصوره والنص، حيث ركزت التحليل

الح وهذا ويحمل السودل عليه بانه إرهابي كونه ملثم الذي يحمل السالح   الصوره على الرجل اإلرهابي

ضوع ومحتواه، فجائت الصورة بشكل مقابل للمشاهد إلثارة اهتمامه، حيث تقع عين و يمثل جوهر الم

المشاهد دون أي عناء على الملصق وما تضمنه من إشارة لغوية دالة على الموضوع من كلمة )ال 

كامل الشكل باستثناء تلك العبارة التي جاءت باللون االحمر والتي اللون األسود  لإلرهاب ( حيث غطى

  قصد بها المصمم التعبير عن واحده من المشاكل التي مرت على المجتمعات العربية.

https://www.keepcalm-o-matic.co.uk/p/say-no-to-terrorism/
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 (22الشكل رقم )

 موسكو، روسيا. -مصمم الوسائط المتعددة  -ملصق فافوريت 

https://www.dreamstime.com 

 

: رسالة الملصق األدبية )وقف اإلرهاب( ورسالة الصورة يظهر المقاتلون اإلرهابيون المسلحون التحليل

هي رسالة توعوية سياسية واضحة القصد من المصمم أي ان اللثام ومتطاء و المحاطون بالنفط والدماء 

 السالح وحملة أداة لإلرهاب وزاد المعنى بهذة الرسالة في اللون األحمر الممتزج بالنفط األسود  . 

 

https://www.dreamstime.com/
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 (23الشكل رقم )

 (وقف مفهوم اإلرهاب )، كسينيا غالزكوفا بارنول، االتحاد الروسي ،ملصق

https://www.dreamstime.com 

اضحة الدم  وهي رسالة و ب: رسالة الملصق األدبية )وقف اإلرهاب( ورسالة الصورة اليد الملونة  التحليل

القصد من المصمم أي ان صورة اليد الملوثة بالدماء والمتوسطة لكلمة )قف( هي رسالة الى االرهابيين 

لقي وهذا ما قصد به المصمم ان يخاطب به المتبان يتوقوا عن سفك دماء االبرياء بايديهم الملوثة بالدماء 

 ومن خالل اليد الطبيعية المعبرة عن االنسان الواقع عليه اإلرهاب. على اختالف انتماءاتهم

 

https://www.dreamstime.com/
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 (25الشكل رقم )                   (                  24الشكل رقم )                           

ملصقات، عرضت في مسابقة ملصق لالطفال في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بعنوان "هوم هاين باسبان 
 إيس كاي" )نحن أولياء أمورنا(

-little-the-for-calling-a-competition-https://tribune.com.pk/story/368986/poster
guardians/ 

مثل المسدس وبيان لألطفال  اجهزة متفجرة محلية الصنع( 24الشكل رقم ) ملصق يظهر في: التحليل

الشكل رقم أّما باالضافة الى كلمة اإلرهاب  حول أفضل الطرق للتعرف على العبوات الناسفة

تحت عنوان )قف  "  .حماية أنفسهم وبلدهم في وجه التهديدات الكامنةوطرقا ألطفال لصور يظهر  ( 25)

لإلرهاب (كما هو مبينه في االشاره الوقوف اجباري والمتمثله باشارات المرور باالضافه الى التعبير 

 اهدينمشوترك أثًر دائما على  قوي بيان اعطى وهذا  (كن حذرا حول محيطكبالهالل والنجمه بمثابة )

 الملصق.
 

https://tribune.com.pk/story/368986/poster-competition-a-calling-for-the-little-guardians/
https://tribune.com.pk/story/368986/poster-competition-a-calling-for-the-little-guardians/
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 ( 26الشكل رقم ) 

 ) إحنا # الشعب _ الواحد ( ملصقمبادرة جريدة الغد، برعاية أمانة عمان الكبرى، 

http://www.alghad.com/articles/1235762 

العب وتجد فيه صورة ل : في هذا الملصق وضع المصمم شعار تحت اسم "إحنا الشعب الواحد"، التحليل

ين تعزيزًا وتأكيدًا للوحدة الوطنية ب أبو غوش الذي أحرز الميدالية الذهبية في األولمبيات األخيرة أحمد

وحدة هي ر هذه الأبناء الشعب األردني، على اختالف أصولهم ودياناتهم وثقافاتهم ومشاربهم، باعتبا

  .""األهّم لبناء مستقبل واعد لألجيال األردنية القادمة

 

http://www.alghad.com/articles/1235762
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 ( 27الشكل رقم ) 

 ) إحنا # الشعب _ الواحد ( ملصقمبادرة جريدة الغد، برعاية أمانة عمان الكبرى، 

campaign-unity-https://www.7iber.com/society/national/ 

 

: هذا الملصق ، برأيي، صداه صدح  الى كل األردنيين والذين يعتبرون أن وحدتنا الوطنية متينة، التحليل

عالن شعاري األردن أواًل، وكلنا 1992وديمقراطيتنا مكتملة منذ صدور الميثاق الوطني في عام  ، ، وا 

م 1946تأِت هذه الصور إال للتأكيد على حقيقٍة راسخٍة في أذهانهم في استقالل المملكة عام األردن. ولم 

 .وهذا فرح يجمع تسعة مليون مواطن اي كل الشعب االردني تحت شعار إحنا الشعب الواحد

https://www.7iber.com/society/national-unity-campaign/
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 ( 28الشكل رقم ) 

 ) إحنا # الشعب _ الواحد ( ملصقمبادرة جريدة الغد، برعاية أمانة عمان الكبرى، 

http://www.nesannews.com/news?c=70&view=65499& 

يظهر في الملصق شعار "إحنا الشعب الواحد"، تعزيزًا وتأكيدًا للوحدة الوطنية بين أبناء الشعب  :التحليل

أصولهم ودياناتهم وثقافاتهم ، باعتبار هذه الوحدة هي األهّم لبناء مستقبل واعد األردني، على اختالف 

 .لألجيال األردنية القادمة

http://www.nesannews.com/news?c=70&view=65499&
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ويظهر ايظا صورة الشهيد البطل الطيار الحربي معاذ الكساسبة ، والذي باستشهادة في محاربة اإلرهاب 

نات يها وطنيا من قبل كل مكو ترسيخ القيم المتفق علهذا الملصق كان له األثرفي  م حيث2115عام 

الشعب األردني، وعلى رأسها أن حب الوطن أعظم من اختالفاتنا، وأن تكاتفنا هو مفتاح نجاحنا، وأن 

هو ، حيث خدم الملصق الهدف المعلن عنه و وحدتنا الوطنية هي النور المتوّهج في عالم كثر فيه الظالم

عالن شعاري األردن أواًل، وك لنا األردن، وهذا الملصق هو رسالة موجهه ألعداء الوحدة الوطنية، وا 

، فليّوجهوا المبادرة إلى من يهدم كل أساس للوحدة الوطنية ويبقي الوضع القائم على «الوحدة الوطنية»

 ما هو عليه.
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 ( 29الشكل رقم )

باحث في الشؤون األمنية والقضايا الفكرية  م الدكتور محمد بن حمود الهدالء2010ملصق عن التطرف الفكري 
  ومكافحة اإلرهاب في دائرة االمن الفكري / المملكة العربية السعودية

https://www.assakina.com/center/files/6075.html 

صوره الى يدان عائده لرجل ترتبط مع بعضهما البعض توصل رسالة إلى أن  ق: في هذا الملصالتحليل

خط باللون االحمر والتي تعبر عن )الممنوع( وهذا ه وداخل ريالدائ الرمز بدليل على خطأ صاحبها او 

الملصق يدل بأنه التطرف أي الخروج عن القواعد السليمة سواء العرف أو القيم واألطر الفكرية والدستورية 

 .وهو ممنوع ويعاقب عليه الدستور

https://www.assakina.com/center/files/6075.html
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 (30الشكل رقم )

 اليمن  المدرسة الديمقراطية، (، الحركة العالمية للدفاع عن االطفال،2113ملصق، ال للتطرف ال لإلرهاب، )

http://dsyemen.org/showdetails.php?id=37 

هو رهاب في المجتمع و يدعوا إلى عدم التطرف واإل: ملصق اصدرته المدرسة الديمقراطية التحليل

عبارة ال و المتثل بالصوره وهي بندقية لعالمة منع حمل السالح باللون االحمر عبارة عن شعار ملون 

ؤدي يموضحة بأن اإلرهاب والتطرف مع تواجد السالح للتطرف ال لألرهاب بالغة العربية واالنجليزية 

 .الى التطرف ثم اإلرهاب
 

http://dsyemen.org/showdetails.php?id=37
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 (31الشكل رقم )

 2119الملصق النازي 

posters-https://truthpraiseandhelp.wordpress.com/tag/nazi/ 

 

الملصق الذي استخدمه الحزب السويسري، حزب مناهضة للهجرة )أي معاداة للمسلمين( : في هذا التحليل

ن االسالم المأذن والتي تعبر عأي بناء في المستقبل من المآذن في بلدهم، تجد للحظر  الشعب السويسري

وهي باللون االسود المعبر عن الكراهية والحقد، ويظهر في الملصق صورة لمسلمة بالزي االسالمي 

)الحجاب( باللون االسود والمعبرة عن الغضب لمثلث هذا المنع، كما يوجد شعار النازي المستخدم للحزب 

 اليصال الرسالة المعادية للمسلين في هذا الملصق. السويسري على االرضية باللون االحمر، وهذا كافي

https://truthpraiseandhelp.wordpress.com/tag/nazi-posters/
http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/11/29/switzerland.minaret.referendum/index.html
http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/11/29/switzerland.minaret.referendum/index.html
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 ( 32الشكل رقم ) 

 (اإلرهاب ال دين له ، )ملصق سياسي

 news.net/index.php/news/show/?id=85-http://www.mwl 
شعار ) اإلرهاب ال دين له ( بأن كلمة اإلرهاب باللون االحمر : ان هذا الملصق المكون من التحليل

مكتوبة بالدم الذي لم يقول فيه دين، وهو دليل على أن الدين هو دستور حياة كما هو باللون االبيض، 

وأما ما دل على الخلفية من لون أسود ال عرف وال معرفه وال تفسير له غير عدم المعرفة، ويكمن وراء 

هرة اإلرهاب الناتجة عن ضعف التعليم الديني، وفقدان التربية اإلسالمية، واالنحراف الفكري هذا اللون ظا

والعقدي، ومحاربة الحضارة اإلسالمية التي تتميز عن غيرها من الحضارات السابقة بحفظها خصائص 

 إيجابية للحضارات السابقة، وتنقيتها وأخذ الصالح منها.

http://www.mwl-news.net/index.php/news/show/?id=85
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 (33الشكل رقم )

 طالبه الدراسات العليا في المملكة المتحدة / ليماسول ، قبرص / إيفا كيلبورن (،  2111مكافحة اإلرهاب) ،ملصق

http://ilustrationzoneon.blogspot.com/ 

 

إصبع  وذلك من خالل كل األبرياءالوجه الشرير لإلرهاب في قتل يوضع هذا الملصق موضوع : التحليل

عليه وجه شرير باللون االسون والعيون باللون االبيض اما اللون األحمر هو دماء على كل وجه شرير 

 . وهو اإلرهاب 

http://ilustrationzoneon.blogspot.com/
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 ( 34الشكل رقم ) 

 تمارة ، المغرب دروفنسي، تصميم،)ال لإلرهاب( ،ملصق

https://www.redbubble.com/shop/terrorism+drawing+posters 

بتصميم ايادي ملونه وتعني جميع الناس بمختلف الوانهم وجنسياتهم ويداناتهم يلتفون : ملصق التحليل

د باالضافة إلى الى كلمة البقاء مع االتحاد ضحول اشارة المنع الملونه باللون االحمر وتعني ال لإلرهاب 

 اإلرهاب.

 

https://www.redbubble.com/shop/terrorism+drawing+posters
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 :يدل على مايليالتوعوي أن تصميم الملصق على ويستخلص الباحث مما سبق 

خالل و راز دور الملصـــق التوعوي في المجتمعات المعاصـــرة وتفاعله مع قضـــايا المجتمع، بإ 

من أبرز المشـــــــكالت االجتماعية  أصـــــــبحتتحليل الملصـــــــق من ظاهرة التطرف الفكري واإلرهاب التي 

والســــــياســــــية في العصــــــر الحديث، ويجد الباحث أن هناك حاجة ملحة لهذة الدراســــــة بنبثق من كون أن 

ة التي وجود الدراســـات األكاديميم تم دراســـته ســـابقًا بشـــكل تفصـــيلي ومســـتقل، إضـــافة لعدتم الموضـــوع ل

 تتناول هذا الموضوع.
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 :الدراسات السابقة

" األبحاث الفائزة في الملتقى الطالبي اإلبداعي التاسع في (، 2116محمد، فاطمة محمد مجدي  ) (1)

" دور الفنون بعنوان  )بحث غير منشورمجال )دور الشباب الجامعي في التصدي لإلرهاب ( "  

  ".التشكيلية في التصدي لإلرهاب )فن التصوير والكوالج والبوستر والكاريكاتير (

 :أهداف الدراسة

 اإلرهاب. إلقاء الضوء على بعض مفاهيم 

 .معرفة األسباب التي تؤدي لإلرهاب والعنف 

 .إلقاء الضوء على خطورة اإلرهاب وواجب التصدي له بمختلف الطرق 

 .إلقاء الضوء على التصدي لإلرهاب من خالل الفنون التشكيلية 

 :الخاتمه 

ذي الفطري، فن الحياة، ال اإلنسانأن المقاومة والمواجهة هي فن ب يعتتقد الباحثفي النهاية،  

 اإلنسانم فلتالي العيش والبقاء في سالتستعين به جميع الكائنات للتكليف والتغلب على محيطها، وبا

 والمنغصات يقاوم لكي يضمن لنفسه بقعة أرض وسقفاً  العدائياتيقاوم لكي يحيا في سالم بعيدًا عن 

، وكانت قطرة اتبعث الفرح بين جنباته ز حارتاً الخبوكسرة خبز وقطرة ماء، وربما تمنى لو كانت كسرة 

و عة األرض تلك كما لو كانت جنة، والسقف كما للعبت األماني أكثر فراح يحلم ببقالماء صافية، وربما 

كان قصرًا وكسرة الخبز مائدة عريضة عامرة بما لذ وطاب وقطرة الماء شالاًل، لكن كل هذا ال يساوي 
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 حرًا في محياه اإلنساناإلرهاب من دون أن يكون محيطه التطرف و  بجو شيئا من دون األمان والسالم

 ًا.لحظته الراهنة بل وكيف يراها الفنان أيظ اإلنسانأطرحة كيف يرى  ، وهنا سؤاالً ديمومتهوتفكيره و 

 

)رسالة ماجستير غير منشورة ( جامعة العلوم  الملصق،(، 2116) أحمددرغام، شحدة محمد  (2)

 والتكنولوجيا، الخرطوم، السودان.

 :الدراسة أهداف

 :وهي والخاصة العامة األهداف من مجموعة إلى الدراسة تهدف

 :عامة أهداف

 .العمل الفني في والمضمون الشكل بين العالقة حول العامة المفاهيم ترسيخ أهمية توضح  -أ

 .والعالمي المحلي المستوى على الملصق فن إثراء -    ب

 :خاصة أهداف

 في مجال لالتصال كوسيلة التربوي التطبيق مجال في الملصق تصميم فن تعلم من االستفادة .أ

 .والتعلم التعليم

 .بالمضمون الشكل عالقة حول موضوعية نتائج إلى الوصول  ب.

 دون األعمال الفنية على الحكم من مرحلة إلى الوصول من المهتم تحمي التي المفاهيم ج.   توضيح

 .فني وثقافي تربوي وعي أو ممرنة ذائقة أو رؤية من سند
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 :النتائج

 الوطني الفلسطيني الملصق تصميم عند والمضمون الشكل بين االرتباطية العالقة إيجاد.  

 الوطني تصميم الملصق عند الشكل مفهوم تعزيز على الفلسطيني الفنان اعتماد مدى  عن الكشف 

 .الفلسطيني

 الوطني تصميم الملصق عند المضمون مفهوم تعزيز على الفلسطيني الفنان اعتماد مدى عن الكشف 

 .الفلسطيني

 بالطريقة الدراسية المقترحة الوحدة درست التي التجريبية المجموعة طلبة استفادة مدى عن الكشف 

 .التقليدية بالطريقة درست التي الضابطة النموذجية

 

دراسة حول التناظر الجمالي بين الرواية والملصق (، 2111-2111عيساوي، سامي أسعد ) (3)

 شخصية غير منشورة ( جامعة اليرموك، اربد، األردن. )دراسة تجربة اإلعالني،

 :أهداف الدراسة

تعارة فنون ستجاه السائد في اارة من فنون الكلمة، في مقابل االستعقدرة الفنون البصرية على اال .1

 الكلمة من فنون الصور.

 والتقنيات واألساليب. فكارقدرة الفنون على إغناء بعضها البعض باستعارة األ .2

 بتكار فنون هجينة تتبادل فيها فنون الكلمة والصورة التقنيات واألدوات والتأثير.إمكانية ا .3
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اللوحة  القصيدة وتأملاإلبداع في مجال من الفنون يدفع الفنون األخرى إلى مزيد من اإلبداع، فقراءة  .4

 أو الملصق، ليس سوى إعادة خلق ثانية.

 قدرة الملصق اإلعالني كفن بصري بوجه خاص، على تكثيف النص األدبي. .5

إمكانية استعارة فنون التقطيع المشهدي من المسرح والسيناريو في تفكيك العمل وتحويله إلى ملصق  .6

 نموذج نظري صالح للتطبيق العملي. متتابع يروى الحكاية بلغته وأدواته. من خالل وضع

الدور الذي يمكن أن يلعبه هذه التناظر الجمالي في تقديم تقنيات وأساليب وأدوات تواكب العصر  .7

 المتجدد.

 النتائج:

  ثارة شعبية المبدعين، وهو يفتح إن الحديث عن تداخل الفنون حديث يمتلىء عن آخره بالجدل وا 

زاتها التقنية العشرين بمنجتاجها بالضرورة، حضارة القرن الواحد و اآلفاق لفنون جديدة أرضها بكر، تح

 ظل يعتقد اً ورة ال تكرر نفسها بل تفتح أبواب، وهي فنون بالضر وأدواته اإلنسانية على مستوى والشكل

 أنها مغلقة.

 مدتها من است عامة دبية والفنية تشترك فيما بينها بخصائصخلصت الدراسة إلى أن االجناس األ

لى أ صل واحد هوانتمائها إلى أ لى مبدأ التصويرية وا  في  ساناإلنن حركة اإلبداع الفني واألدبي وا 

صور نسبي يتحلى بق نواع الفنيةعلى أن كل نوع من األ لتعبيرات ال حدود لها، فضالً تتسع  الحياة

 خرى.نواع األالل امتزاجه بغيره من األن يعوضها من خته، التي يستطيع أمكانافي إ
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 رؤيا فنية مركبة ومتداخلة، حيث أصبح الفنان المعاصر إلى اإلنسان، يحتاج كلما تقدم ركب الحضارة 

كاناتها، كل موحقوألً لم تكن متداولة من قبل، لذلك كان عليه أن يستوعب التجربة بكل إ بعاداً يتناول أ

 معاصرة حتى يستطيع مواجهةذلك يتطلب من الفنان البحث الدائم عن وسائل تعبيرية وفنية 

بية دالمتضاربة، لذلك مطلوب منه أن يستعين بأجناس الفنون األخرى أ فكارالصراعات واألهواء واأل

تقنياتها المختلفة في أداءه، حيث تمارس المعرفة تجليات حضورها  او بصرية حسب حاجته، موظفاً 

 .بأنماط من السلوك الفني المتباينبطرق جمالية متعددة، وتعبر عن وقائعها في الزمان والمكان 

 

دور الملصق في معالجة بعض المظاهر السلوكية  "هـ(.1423-1427عسيري، عصام عبداهلل ) (4)

 غير منشورة ( جامعة أم القرى، السعودية. ، )رسالة ماجستير" في المجتمع

http://zu.edu.jo/MainFile/Profile_Dr_UploadFile/Conferences/Files/ConferenceFile_371

1_19_2.1.pdf 

 :الدراسةأهداف 

 توضيح الدور العالجي والتربوي الذي يقوم به فن الملصقات باعتباره أحد أنواع الفنون التشكيلية في 

اإلسهام في معالجة بعض المظاهر السلوكية في المجتمع سواء كانت هذه السلوكيات حميدة يراد 

يلة مقاومتها كاألخالق الرذزرعها و تدعيمها كفضائل األخالق، أو سلوكيات ذميمة يراد مكافحتها و 

 .والتصرفات المشينة

http://zu.edu.jo/MainFile/Profile_Dr_UploadFile/Conferences/Files/ConferenceFile_3711_19_2.1.pdf
http://zu.edu.jo/MainFile/Profile_Dr_UploadFile/Conferences/Files/ConferenceFile_3711_19_2.1.pdf
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  تحديد المواصفات النظرية والعلمية المتكاملة والرامية إلى وضع الملصق في مكانه الصحيح، وتحديد

 .مفهومه بوضوح

 االهتمام بالملصق كظاهرة فنية متكاملة وشكل من أشكال اإلبداع الفني واالبتكار الذهني. 

 النتائج:

 اق الهائل على الحمالت اإلعالمية لمعالجة بعض المظاهر السلوكية في المجتمع إنه برغم االنف

الزالت المنظمات التي قامت بتلك الحمالت تعاني من انتشار هذه المظاهر السلوكية، مما يعني 

 .ضرورة مراجعتها بشكل دائم

 تشكيلي كي والفن الجتماع ستعين بمتخصصين في علم النفس واالإن كثيرًا من وكاالت اإلعالن ال ت

يساعدوا في دعم المفيد من السلوك الذي يحقق النمو االيجابي لشخصية الفرد وبناء المجتمع 

 .الصحيح

تصميم الجرافيك وأثرة على المواقع اإللكترونية والوسائط  "م(.2115محمد، ماجد كمال الدين ) (5)

، جامعة الزرقاء، 3، العدد 15جلد ية  ( الماإلنسان، )مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات و " المتعددة

 األردن.

 :أهداف الدراسة

ه في لقاء الضوء على أهمية استخدامه وتفعيلتي يقوم عليها تصميم الجرافيك، و دراسة الفكرة ال

شتى مناحي الحياة العملية، ومدى تطوره، ومدى القدرة على الحفاظ على القيم الفنية والتشكيلية وأيضًا 

 تواجه تلك األعمال الفنية المنفذة بالبرمجيات.التحديات التي 
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 :النتائح

لقد ثبت في ضوء هذه الثورة التكنولوجية والفنية الحديثة، وخاصة الطفرة الرمزية الكبيرة، فهي تحمل 

 وعودًا بتدشين حقبة فنية جديدة من اإلبداع والمرونة والحرية في خلق عالم ومدرسة للرمزية الحديثة.

يدة في تعاطي التصميم الفني، والتالعب بالصورة الرقمية، ستمنح فناني ما بعد الحداثة الكفاءة المتزا

يثة، دالتكنولوجية، قدرة أكبر على التحكم في الصورة الخيالية اإلفتراضية من خالب برمجيات الجرافيك الح

يرت التكنولوجيا لقد غكثر إبداع. ثة اكثر حرية واوستجعل الخيال لدى فناني العصر الحديث باأللفية الثال

نا حول الواقع والمعرفة، والحقيقة، فليست هناك اآلن حدود مميزة بين المتخيل والواقعي، أفكار الجديدة من 

 فكل ما هو متخيل أصبح جزء من الواقع.

من التكيف السريع مع المشروعات المتنوعة المميزة لحقبة اإلبداع  الفن الرقمي والرمزي نوعاً  لذا يعد  

 والرسومات الرقمية، التي تتميز باإليقاع السريع والمتالحق.
 

 دور فن الكاريكاتير في مواجهة اإلرهاب في المجتمعات المعاصر "(.2116الرويلي، سلطان معيل ) (6)

 د، األردن.، )رسالة ماجستير غير منشورة ( جامعة اليرموك، ارب"

 :أهداف الدراسة

 بيان دور فن الكاريكاتير في مواجهة اإلرهاب في المجتمع المعاصر.  -

عرض وتحليل مجموعه من أعمال فن الكاريكاتير التي جسدت موقف الفنان في طرح ومعالجة  -

 ظاهرة اإلرهاب في المجتمع المعاصر.
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الكاريكاتير في مواجهة   ظاهرة اإلرهاب في تقديم رؤى وتوصيات حول إمكانيات توظيف فن  -

 المجتمع المعاصر.

 النتائج:

  إن الغالبية العظمى من فناني الكاريكاتير في معظم دول العلم قد التزموا بقضية مواجهة ظاهرة

 اهرة. في ظل تنامي هذه الظ اإلرهاب المتفشية في المجتمعات المعاصرة، ولكن على نحو ليس كافٍ 

 كاريكاتير رسالة توعوية للمشاهدين محاولين أن يضعوهم أمام األسباب الحقيقية لتفشي وجه فنانوا ال

ظاهرة اإلرهاب في المجتمعات المعاصرة، بهدف توعية الشعوب واألفراد من الوقوع في براثن التطرف 

 الذي يؤدي إلى اإلرهاب.

 ب قبل نشوئها، وذلك من خاللإن لفن الكاريكاتير " دورًا بارزًا " في مواجهة أسباب ظاهرة اإلرها 

الدور الكبير الذي يلعبه فن الكاريكاتير في التشكيل الثقافي والعاطفي ألفراد المجتمع، والتحرر من 

 االتجاهات والقناعات السلبية لألفراد التي قد تشكل أساسًا للتطرف والقيام بأعمال إرهابية.

 يًا في مكافحة اإلرهاب، وذلك من خالل إحساستعد المنجزات الفنية لفن الكاريكاتير عنصرًا إيجاب 

الفنان الكاريكاتيري بالتداعيات السلبية لإلرهاب على حياة البشر من حوله، مما أثر على فكر الفنان 

 ووجدانه، وحاول أن يكون منجزه الفني عنصرًا إيجابيًا ذو دور فاعل في مكافحة اإلرهاب.
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دور وسائل اإلعالم في مكافحة ظاهرة اإلرهاب  "م(.2116نيس )محمد أ شرادقة، تحسين  (7)

 ، )ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي المحكم ( جامعة الزرقاء، األردن." والتطرف

 :أهداف الدراسه

 .التعرف إلى دور وسائل اإلعالم في مكافحة ظاهرة اإلرهاب والتطرف 

  مير المنشآت دماء األبرياء، وتدتبصير الرأي العام العربي بأن اإلرهاب يستهدف ترويع اآلمنين وسفك

 الحيوية، وتكوين رأي عام مناهض للغلو والتطرف بصوره المختلفة.

 .تنقية البرامج اإلعالمية من كل ما من شأنه التشجيع على االنحراف والغلو والتطرف واإلرهاب 

 .تحقيق وحدة العمل اإلعالمي العربي وتكامله في مجال مكافحة اإلرهاب والتطرف 

  الكشف( عما إذا كان هناك فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللةa= 0.05 فيما يتعلق بآراء )

أفراد العينة نحو دور وسائل اإلعالم في مكافحة ظاهرة اإلرهاب والتطرف تعزى لمتغير الرتبة 

 االكاديمية.

 طرفتقديم جملة من المقترحات لتفعيل دور وسائل اإلعالم في مكافحة ظاهرة اإلرهاب والت. 

 :نتائج الدراسة

  وضع آليات واستراتيجيات عملية لمواجهة طوفان اإلرهاب والتطرف والحد منه ومتابعته والقضاء

 عليه.
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  ) ضرورة إعداد برامج تدريبية نوعية لرفع مستوى العاملين في وسائل اإلعالم الوطنية )األردنية

العمل رتقاء بالمجتمع األردني لال ة التي تواجهوكفايتهم للتعامل مع القضايا والمشكالت المهم

 اإلعالمي بشكل عام.

  إعداد برامج تبث باللغات المختلفة للتعريف باإلسالم، وتوضيح أن اإلرهاب والتطرف ليس من العروبة

 واإلسالم في شيء.

 عتماد وسائل اإلعالم األردنية الموضوعية في تناولها للقضايا والمشكالت المختلفة، ورفع ضرورة ا

 مصداقيتها في نشر األخبار ومتابعتها لألحداث. مستوى

 .إعداد اإلعالميين العرب وتأهيلم للتعامل مع ظاهرة اإلرهاب والتطرف وفق مهنية عالمية 

  إنشاء قاعدة معلوماتية إعالمية حول ظاهرة اإلرهاب، والعمل على تحليل تلك المعلومات بما يضمن

 .عالميًا وثقافياً محاصرة اإلرهابيين إ

 يه أدوات الوعي والثقافة السياسية ووسائلها المختلفة التي تزخر بها وسائر اإلعالم لتكون فعالة توج

مكاناتهم للتصدي لظاهرة اإلرهاب التي تعصف بالمجتمعات.  في تنمية الشباب وتنمية مدركاتهم وا 

 اء عليها من ضتعزيز التبادل اإلعالمي بين القنوات الفضائية لمكافحة ظاهرة اإلرهاب والتطرف والق

 خالل إعداد البرامج والدراسات حول هذه الظاهرة.

  تكثيف برامج التوجيه الفكري باستخدام مختلف وسائل االتصال الجماهيري، وخاصة الشبكة العنكبوتية

 العالمية، والمنتديات الثقافية وغيرها.
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  النتماء ب الوطن وأهمية ايس حتبني برامج إعالمية شاملة تهدف إلى تنمية الوعي الوطني العام، وتكر

ة مغرض أفكارفي أوساط المجتمع، والتصدي لما يطرح عبر وسائل اإلعالم من مغالطات و  اليه

 للتأثير السلبي على الشباب.

 

األبعاد الفكرية لإلرهاب وتداعياته في الرسم العراقي  " (  2117، غسق حسن مسلم  )الكعبي (3)

، استرجعت في 31/4/2117ية اإلنسانمنتديات دار العلوم القانونية واإلسالمية و  "، المعاصر  

 :م  من المصدر 2117ايلول،  27

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?25037 

  :هدف الدراسة

بعاد الفكرية لإلرهاب وتداعياته السلبية في الرسم عن األ إلى: الكشف ةهدف الدراسة الحاليت

 العراقي المعاصر.

 :التوصيات

 :نوصي من خالل أهم ما تم التوصل إليه من نتائج واستنتاجات بما يلي

  ا مصيرية كاإلرهاب عن طريق إدخالهالاهتمام المؤسسة التعليمية في الجامعات العراقية بالتوعية

تتشاكل مع جميع االختصاصات ومنها  متخصصة كون هذه الموضوعاتفي مناهجها الكجزء فاعل 

 الفنية.

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?25037
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 قامة مؤتمرات ثقافية هدفها نشر مبادئ السالم والتصدي لمخاطر اإلرهاب وتنظير البحوث في إ

 مجالت دورية توزع في مكتبات الجامعة.

  لنقد وتكشف ااإلرهاب ب تتناول موضوعوالمدرسين التشجيع على إقامة معارض فنية يشارك بها الطلبة

 . الممارسات العنيفة له

 

مكانية تفعيله" (  2117زهر داخل  )، أمحسن (9)  جتماعيًا )البصرة إنموذجًا (ا  ،الملصق الجداري وا 

 م  من المصدر. 2117تشرين ثاني،  9استرجعت في  بحوث ومقاالت، "،

 http://basrahcity.net/pather/report/basrah/31.html 

مكانية تفعيله اجتماعيًا، دراسة تحليلية. أهداف الدراسة:   هدف الدراسة إلى دراسة الملصق الجداري وا 
  :النتائج

ـ بفعل االستعارات التي استخدمها الفنانون فإن عملية التلقي ازاحت التأكيدات األخرى كاللون والخط  1

 والكتابة من خالل قراءة المفردات وتأويلها، بوصفها قيمًا عرضها الفنان على المتلقي بغية التوافق معها. 

، تفاعاًل جماهيريًا أغنى الملصقاتـ ناقشت الملصقات الجدارية المضامين اإلنسانية مما أسست لها  2

وفي الوقت ذاته أغنت المجتمع علمًا بما يحيطه، ألنها نتيجة متوخاة تفترضها إنسانية الفنان ومشاركته 

المجتمع همومه، وبوصفه قادرًا على قراءة ما يحيطه بصورة أكثر موضوعية، مما يؤدي إلى مخاطبة 

 المجتمع بأدواته الفكرية والجمالية.

 

 

http://basrahcity.net/pather/report/basrah/31.html
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 :تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منه

إن الدراسة الحالية ومن خالل استعراض الباحث  للدراسات  السابقة يالحظ من خالل أهدافها     

ونتائجها، بأنه يوجد  اختالف مع وجهة نظر الباحث من عدة اتجاهت، كما أنها تتوافق من اتجاهات 

ن االختالف ال يعني أن الباحث استفاد من الدراسات السابقة بشكل مفيد  سواء منهجيـة أن  ال أخرى. وا 

المتبعـة واألدوات المسـتخدمة فـي تحديد  دور التصميم اإلعالني  فـي مكافحة التطرف واإلرهاب، كمــا 

مــن النتـائج التـي توصـلت إليها تلـك الدراسـات وطريقـة عرضـها فـي تطـوير أداة الدراسـة، الباحـث استفاد 

للدراسات السابقة من حيث أهمية توجيـه المؤسسات والمجتمع   وهذا يعنـي أن الدراسـة الحاليـة تتوافق مع

 نية في مكافحة التطرف واإلرهاب .نحـو الدراسة واالهتمام بنشر الوعي من خالل الملصقات اإلعال

 :طالع الباحث على الدراسات السابقة يالحظ ما يليمن خالل ا

 والعالمي كدراسة  المحلي المستوى على الملصق فن إن بعض الدراسات السابقة بحثت في إثراء

 (.2116،أحمد)درغام، شحدة محمد 

  إن بعض الدراسات السابقة بحثت في دور الملصق بتوضيح الدور العالجي والتربوي الذي يقوم به

اإلسهام في معالجة بعض المظاهر السلوكية  فن الملصقات باعتباره أحد أنواع الفنون التشكيلية في

كانت هذه السلوكيات حميدة يراد زرعها و تدعيمها كفضائل األخالق، أو سلوكيات في المجتمع سواء 

 هـ(.1423-1427ذميمة يراد مكافحتها و مقاومتها.كدراسة ) عسيري، عصام عبداهلل، 
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  إن بعض الدراسات بحثت في دور وسائل اإلعالم في مكافحة ظاهرة اإلرهاب والتطرف ومدى

تلك  على الحفاظ على القيم الفنية والتشكيلية التحديات التي تواجهتطورالتصميم الجرافيكي وقدرته 

 م(.2115األعمال الفنية المنفذة بالبرمجيات.كدراسة )محمد، ماجد كمال الدين 

  إن بعض الدراسات بحثت في أثر الرسوم الكاركاتورية في مكافحة اإلرهاب والتطرف.كدراسة

 (2116)الرويلي،  سلطان معيل،

 ية للملصقات الجدارية مما أسست لها تفاعاًل اإلنسانسات بحثت في المضامين ان بعض الدرا
 (   2117جماهيريًا كدراسة )محسن، ازهر داخل،

  قامة المؤتمرات الثقافية بنشر التوعية إن بعض الدراسات بحثت بتوعية المجتماعات عن اإلرهاب وا 

تتناول موضوع اإلرهاب من خالل والتعريف بمخاطر اإلرهاب والتأكيد على إقامة معارض فنية 

  (  2117العمل الفني. كدراسة )الكعبي، غسق حسن مسلم،

  إن بعض الدراسات بحثت في تكثيف برامج التوجيه الفكري باستخدام مختلف وسائل االتصال

الجماهيري وتوجيه أدوات الوعي والثقافة السياسية ووسائلها المختلفة لتكون فعالة في تنمية الشباب 

مكاناتهم للتصدي لظاهرة اإلرهاب التي تعصف بالمجتمعات.وتن  مية مدركاتهم وا 
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 الفصل الثالث  

 :منهجية الدراسة

سيتناول الباحث في هذا الفصل منهج الدراسه ومجتمعه وعينته وأداته وصدق وثبات األداة ومتغيرات 

 الدراسة وأجراءاتها وفي ما يلي تفصيل لكل ذلك.

 :منهج الدراسة 

يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي , كونه المنهج العلمي األنسب لدراسة عينة الدراسة 

( طالب من طالب السنة النهائية في تخصص التصميم الجرافيكي في جامعة جدارا للتميز 41وهي ")

يق قلتح الدراسة لجمع البيانات وتحليلها، ويعبر عنه من خالل استخدام أداةو جامعة اليرموك " 

 أهداف الدراسة باإلضافة إلى استطالع آراء  اإلعالميين والفنانين والمصممين في المجتمع األردني.

 مجتمع الدراسة:

 التصميم الجرافيكي السنة النهائية في تخصص( طالب من طالب 41سيتكون مجتمع الدراسة من )

 جامعة اليرموك  في األردن. وفي جامعة جدارا للتميز 

 وتمَّ اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة,( طالب وطالبة، 42من ) الدراسةتكونت عينة 

( بنسبة مئوية 23(، بينما بلغ عدد اإلناث )%45.2( بنسبة مئوية )19حيث بلغ عدد الذكور )

 ( يوضح توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الشخصية.1والجدول ) (،54.3%)
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 ة الدراسة حسب متغيرات الجنس والكلية( توزيع أفراد عين1جدول )  

 النسبة المئوية العدد الفئة  المتغير 

 الجامعة

 47.6 21 جدارا

 52.4 22 اليرموك

 111.1 42 المجموع

 الكلية

 42.9 13 اآلداب 

 57.1 24 الفنون

 111.1 42 المجموع 

 السنة الدراسية
 111.1 42 الرابعة

 111.1 42 المجموع 

 الجنس

 45.2 19 ذكر

 54.3 23 انثى 

 111.1 42 المجموع

 العمر

71-77 21 51.1 

 51.1 21 فما فوق 72

 111.1 42 المجموع

 

  :ما يلي (1يظهر من الجدول )

( وبنسبة 22(, والفئة اليرموك )%47.6( وبنسبة مئوية )21بلغت الفئة جدارا ) الجامعةوبالنسبة لمتغير 

 (. %52.4مئوية )
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( وبنسبة 24) الفنون(, والفئة %42.9( وبنسبة مئوية )13) اآلداببلغت الفئة  الكليةوبالنسبة لمتغير 

 (. %57.1مئوية )

( وبنسبة 39) الرابعة(, والفئة %7.1( وبنسبة مئوية )3) الثالثةبلغت الفئة  السنة الدراسيةوبالنسبة لمتغير 

 (. %92.9مئوية )

( وبنسبة 23)إناث (, والفئة %45.2( وبنسبة مئوية )19) الذكوربلغت الفئة  الجنسوبالنسبة لمتغير 

 (. %54.3مئوية )

فما  23من (، والفئة %51.1( وبنسبة مئوية )21) (22-21من )بلغت الفئة  العمروبالنسبة لمتغير 

 (. %51.1( وبنسبة مئوية )21)فوق

 :عينة الدراسة

 ن  المذكورين  في مجتمع الدراسة.القسميطالب البكالوريوس السنة النهائية في 

 :الدراسة أدواة

كافح ظاهرة الذي يالتوعوي سيقوم الباحث بإعداد إستبانة حول أثر الملصق اإلعالني  :االستبيان -1

 .من خالل اسئلة عامة طرف واإلرهاب في المجتمع األردنيالت
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  :صدق األداة

ن طلبة مسيتم عرض االستبانة بصورتها األولية على المتخصصين في  التصميم الجرافيكي 

وطلب إبداء مالحظاتهم حول استبانة الباحث، السنة النهائية في جامعة اليرموك وجامعة جدار للتميز 

بصورتها   ةوتناولها بالحذف واإلضافة والتعديل،  وسوف يقوم الباحث في ضوء مالحظاتهم بإعداد االستبان

 النهائية.

ثبات أداة الدراسة تم تطبيق معادلة كرونباخ الفا الستخراج االتساق الداخلي لمجاالت  الستخراج

 ( يوضح ذلك.2الدراسة على العينة األصلية، جدول )

 Cronbach’s Alpha)( قيم ثبات مجاالت الدراسة بطريقة كرونباخ الفا )2جدول )

عدد  كرونباخ الفا
 المتغير الفقرات

 مجال أثر الملصق اإلعالني في مكافحة 14 0.87
 التطرف الفكري

مجال أثر الملصق اإلعالني في مكافحة  15 1.91
 إلرهاب

 المجاالت ككل 29 1.93

 

كافحة ملمجال أثر الملصق اإلعالني في ( أن قيمة الثبات بطريقة كرونباخ ألفا 2يظهر من الجدول )

( والمقياس ككل 1.91بلغت ) ومجال أثر الملصق اإلعالني في مكافحة إلرهاب( 1.37بلغت ) الفكري التطرف

 ( وهي قيم مرتفعة وتدل على درجة ثبات مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة.1.93بلغت )
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 :ثبات األداة

سيتم عرض اإلسبانة بصورتها النهائية على عينة إستطالعية من  طالب التصيميم الجرافيكي  

خارج عينة الدراسة ومن مجتمعها ومن ثم حساب معامل االنساق الداخلي لإلستبانة باستخدام من 

 معادلة كروبناخ ألفا.

 :إجراءات الدراسة

   :اإلجراءات التي سيتم العمل بها لغايات تحقيق أهداف الدراسة هي

  . اإلطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصله بموضوع الدراسة 

 عداد أداة الدراسة.إ 

 .تحديد مجتمع الدراسة والعينة 

  األوسطالحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق. 

 .التأكد من صدق وثبات االستبانة 

 .تطبيق االستبانة على عينة الدراسة 

  ( جمع البيانات وتحليلها باستخدام حزمة التحليل االجتماعي اإلحصائيspss .) 

  وعرضها ومناقشتها واقتراح التوصيات وفقًا للنتائج التي سيتم التوصل إليها.استخالص النتائج 

 :متغيرات الدراسة

 .التوعويالملصق  :المتغير المستقل  (1
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طالب السنة النهائية تخصص التصميم الجرافيكي في جامعة اليرموك وجامعة   :المتغير التابع  (2

 جدارا للتميز.

 :المعالجة اإلحصائية

التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد عينة الدراسة، وتطبيق معادلة تم استخدام   

كرونباخ ألفا ألستخراج ثبات االتساق الداخلي لالستبانة، وحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

أثر الملصق اإلعالني في مكافحة التطرف الفكري واإلرهاب(, مدى المعيارية لجميع فقرات المقاييس)

تم و  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال حسب متغيرات الدراسة,وكما 

( ANOVA, كما تم تحليل التباين )( على المجاالتMANOVAتطبيق تحليل التباين المتعدد )

 للمقياس ككل. 

 ( معامل ارتباط بيرسونPearsom Correlationتجاه العالقة الرتباطية ب ين ( لدراسة شدة وا 

 المتغيرين.

 .معادلة هولستي الختبار ثابت األداه 

 .تكرارات ونسب مئوية ومتوسطات حسابية واإلنحراف المعياري 

 :تصحيح مقاييس الدراسة

حيث استخدم مقياس ليكرت للتدرج الخماسي بهدف قياس آراء أفراد عينة الدراسة, حيث تم 

(، و)موافق 5االيجابية على النحو التالي: )موافق بدرجة كبيرة جدا( أعطي الدرجة رقم )التدريج للفقرات 

(، و)موافق بدرجة ضعيفة( أعطيت 3(، و)متوسطة( أعطي الدرجة )4بدرجة كبيرة( أعطي الدرجة رقم )
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, لبية(, وتم التدريج بالعكس للفقرات الس1( و)موافق بدرجة ضعيفة جدا( أعطي الدرجة رقم )2الدرجة )

(، و)موافق بدرجة كبيرة( أعطي الدرجة رقم 2حيث أعطي خيار)موافق بدرجة كبيرة جدا( الدرجة رقم )

( و)موافق بدرجة 4(، و)موافق بدرجة ضعيفة( أعطيت الدرجة )3(، و)متوسطة( أعطي الدرجة )2)

جة موافقتهم، كما در  تعكس التي اإلجابة أمام( √وذلك بوضع إشارة ) (5ضعيفة جدا( أعطي الدرجة رقم )

 تم االعتماد على التصنيف التالي للحكم على المتوسطات الحسابية كالتالي: 

  تقدير منخفضة. ( درجة2.33متوسط حسابي )أقل من 

 ( درجة تقدير متوسطة.3.66 – 2.34متوسط حسابي ) 

 ( درجة تقدير مرتفعة.5 - 3.67متوسط حسابي ) 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

إلعالني أثر الملصق ايتضمن هذا الفصل نتائج الدراسة التي هدفت التعرف إلى أثر المقياس )

 وفيما يلي عرض النتائج باالعتماد على أسئلة الدراسة: في مكافحة التطرف الفكري واإلرهاب( 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة

أثر الملصق اإلعالني في مكافحة التطرف الفكري  ما مدىالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: 

 ؟  واإلرهاب

لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاالت المقياس أثر الملصق 

 وفي ما يلي عرض النتائج.، اإلعالني في مكافحة التطرف الفكري واإلرهاب

لتطرف ا مجال أثر الملصق اإلعالني في مكافحة افات المعيارية لجميع فقرات( المتوسطات الحسابية واالنحر 3جدول )
 الفكري والمتوسط ككل

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

0 
الجيد على تفعيل الرؤية  التوعوييعمل الملصق 

واالستجابة للتأثير في حياة أفراد المجتمع وثقافاتهم 
 واحتياجاتهم وتعزيز مقدرتهم على التفكير السليم.

 مرتفعة 2 0.89 4.26

7 
يمكن التعبير بالصور التوعوي من خالل الملصق 

ا التي يمكن أن يدركه فكاروالرسوم والعناوين عن األ
 المتلقي .

 مرتفعة 3 0.67 4.19
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تصال ًا لالأفكار رموزًا و التوعوية تستخدم الملصقات  2
 بهدف نشر المعلومات والتوعية.

 مرتفعة 4 0.68 4.14

تصميم بالبعد المعرفي والتقني لدى أفراد اليرتبط  4
 المجتمع في مختلف نواحي الحياة.

 مرتفعة 6 0.76 3.95

مع لغة خطاب ألفراد المجت التوعوية تعتبر الملصقات  2
 تجاه القضايا المختلفة.

 مرتفعة 5 0.83 4.12

6 
تمع مكانتها وتأثيرها في فكر المج التوعويةللملصقات 

بشكل إيجابي بمختلف أعمار األفراد لسهولة انتشارها 
 ووصولها لكل شرائح المجتمع.

 مرتفعة 3 0.82 3.90

لسياسية بين اوسيلة للتوعية التوعوية تعتبر الملصقات  2
 أفراد المجتمع مما يساهم في مكافحة الفكر المتطرف.

 مرتفعة 12 0.92 3.71

8 

إحدى وسائل اإلعالم  التوعويةتعتبر الملصقات 
المتعددة، التي تسهم بشكل كبير وفَعال في معالجة 
المظاهر السلوكية السلبية المتعلقة بتصرفات وأفعال 

 بعض أفراد المجتمع.

 مرتفعة 13 1.02 3.69

9 
على الحد من غريزة  التوعويةتساعد الملصقات 

الخوف لدى أفراد المجتمع ونظرتهم التشاؤمية وتعزز 
 تقبل اآلخر.

 مرتفعة 11 1.25 3.71

01 
باالعتماد على التوعوية ساهم تطور الملصقات 

التكنولوجيا الحديثة في مخاطبة العقل أكثر من 
 .اإليجابي العاطفة وتوجيه سلوكيات األفراد نحو

 متوسطة 14 0.99 3.55

00 
لى عالتوعوية يساعد استخدام األلوان في الملصقات 

جذب انتباه األفراد والتأثير اإليجابي في النواحي 
 السيكولوجية للمتلقي.

 مرتفعة 1 0.56 4.69
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07 
 في تصفية أذهان أفرادالتوعوية تساهم الملصقات 

هم بالفكر وتوجيهالمجتمع والتقليل من التشويش عليهم 
 السليم في التعامل مع اآلخرين.

 مرتفعة 7 0.81 3.93

ر في نشر التوعية حول الفك التوعوييساهم الملصق  02
 المتطرف في المجتمع.

 مرتفعة 9 0.92 3.81

في مكافحة التطرف الفكري  التوعوييؤثر الملصق  04
 بالمجتمع األردني.

 مرتفعة 11 0.81 3.71

 مرتفعة  0.53 3.96 المجموع 

لمجال أثر الملصق ( أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 3يظهر من الجدول )

( وجميعها بدرجات 4.69-3.55تراوحت بين ) " والمتوسط ككلاإلعالني في مكافحة التطرف الفكري

األلوان في الملصقات يساعد استخدام "( التي تنص على 11متوسطة ومرتفعة, كانت أبرزها للفقرة رقم )

, ثم جاءت الفقرة "اإلعالنية على جذب انتباه األفراد والتأثير اإليجابي في النواحي السيكولوجية للمتلقي

يعمل الملصق اإلعالني الجيد على تفعيل الرؤية واالستجابة للتأثير في حياة ( التي تنص على "1رقم )

( وبدرجة 4.26ابي )" بمتوسط حسقدرتهم على التفكير السليمأفراد المجتمع وثقافاتهم واحتياجاتهم وتعزيز م

 استخدمها التي االستعارات بفعل (؛ حيث أظهرت نتائج الدراسة أنة2117وأشارت دراسة)أزهر,مرتفعه، 

 المفردات قراءة خالل من والخط والكتابة كاللون األخرى التأكيدات أزاحت التلقي عملية فان الفنانون

 معها. التوافق بغية المتلقي على الفنان عرضها قيم بوصفها وتأويلها،

ساهم تطور الملصقات ( على ادنى متوسط حسابي والتي تنص على "11وحصلت الفقرة رقم )

اإلعالنية باالعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مخاطبة العقل أكثر من العاطفة وتوجيه سلوكيات األفراد 
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ثة في التكنولوجيا الحدي" وبدرجة متوسطة. وهذا يدل على تطور الفكر الخاص باستخدام نحو اإليجابي

 عالنية.اثناء تصميم الملصقات اإل مخاطبة العقل

( 3.96لمجال أثر الملصق اإلعالني في مكافحة التطرف الفكري ) وبلغ المتوسط الحسابي ككل 

 .وبدرجة مرتفعه

مجال أثر الملصق اإلعالني في مكافحة إلرهاب  رافات المعيارية لجميع فقرات( المتوسطات الحسابية واالنح4جدول )
 والمتوسط ككل

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 11 0.92 3.69 في الحد من ظاهرة العنف . التوعوييساهم للملصق  1

2 
ي الهادفة الوعي ضد التحريض الفكر  التوعويةتنشر الملصقات 

 والتضليل اإلعالمي.
 مرتفعة 7 0.80 3.81

3 
 فكارعلى التعريف بالمعتقدات واأل التوعويةتساهم الملصقات 

المتطرفة المؤدية إلى   فكاروالمذاهب السليمة، مما يقلل من األ
 .اإلرهاب

 مرتفعة 9 0.89 3.74

4 
ع على نشر ثقافة السالم في المجتم التوعويةتساهم الملصقات 

. 
 مرتفعة 5 1.02 3.88

5 
 ، لالتصال بهدفأفكارتستخدم الملصقات اإلعالنية رموز، و 

 مرتفعة 3 0.85 3.95 نشر المعلومات والتوعية.

6 
يساهم الملصق اإلعالني في نشر ثقافة التصدي لإلرهاب 

 والتعريف بالمخاطر الناجمة عنه.
 مرتفعة 11 0.92 3.69

7 
تساهم الملصقات اإلعالنية في رفع الروح المعنوية وتعزيز 

 الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن.
 مرتفعة 2 0.91 4.00
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3 
تحفز الملصقات اإلعالنية بتصميمها الهادف على نشر الوعي 

 الثقافي والتعريف باإلرهاب وأشكاله المختلفة.
 مرتفعة 4 1.08 3.90

9 
في نقل صورة معبرة وواضحة تساهم الملصقات اإلعالنية 

لضحايا اإلرهاب ومعاناتهم مما يجرم هذه األعمال بعيون 
 .األفراد

 مرتفعة 6 0.95 3.86

11 
تعمل الملصقات اإلعالنية على مخاطبة العقل والقلب في كشف 

 حقيقة األعمال اإلرهابية.
 مرتفعة 3 0.92 3.79

11 
صحوة بالذنب و تساهم الملصقات اإلعالنية في تعزيز الشعور 

 الضمير لكل من تسول له نفسه دعم اإلرهاب وأشكاله.
 متوسطة 13 1.10 3.64

تنقل الملصقات اإلعالنية فكره سريعة وواضحة عن اآلثار  12
 الناجمة عن األعمال اإلرهابية.

 مرتفعة 1 0.83 4.00

13 
تساعد الملصقات اإلعالنية في كشف التنظيمات اإلرهابية 

 الضالة.
 متوسطة 15 1.16 3.31

14 
تساهم الملصقات اإلعالنية في جذب تعاطف الجهات المختصة 
من األفراد والجماعات للتصدي لإلرهاب ومنع كل ما يترتب 

 عليه من أثار.
 متوسطة 12 1.03 3.64

15 
يؤثر الملصق اإلعالني إيجابًا في مكافحة اإلرهاب بالمجتمع 

 األردني والمجتمعات عمومًا.
 متوسطة 14 0.98 3.64

 مرتفعة  0.64 3.77 المجموع 

لمجال أثر الملصق ( أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4يظهر من الجدول )

( وجميعها بدرجات متوسطة 4.00-3.31تراوحت بين ) " والمتوسط ككلاإلعالني في مكافحة إلرهاب

تنقل الملصقات اإلعالنية فكره سريعة وواضحة "( التي تنص على 12ومرتفعة, كانت أبرزها للفقرة رقم )

تساهم الملصقات ( التي تنص على "7", ثم جاءت الفقرة رقم )عن اآلثار الناجمة عن األعمال اإلرهابية

( 4.00" بمتوسط حسابي )اإلعالنية في رفع الروح المعنوية وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن
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تساعد الملصقات اإلعالنية في كشف التنظيمات ( التي تنص على "13م )وبدرجة مرتفعه، وأدناها للفقرة رق

لمجال أثر الملصق اإلعالني في  " وبدرجة متوسطة. وبلغ المتوسط الحسابي ككلاإلرهابية الضالة

 ( وبدرجة مرتفعه. 3.77مكافحة إلرهاب )

 رف الفكريأثر الملصق اإلعالني في مكافحة التط السؤال الثاني: هل يوجد فروق في مدى

 ؟واإلرهاب

تحليل  وتطبيقلإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية للمجاالت ككل, 

( على األداة ككل، ANOVA( على المجاالت، وتطبيق تحليل التباين )MANOVAالتباين المتعدد )

 وفيما يلي عرض النتائج:

 وفي ما يلي عرض النتائج. 

( على المجاالت، وتطبيق تحليل التباين MANOVAالتباين المتعدد )وتطبيق تحليل 

(ANOVA:على األداة ككل، وفيما يلي عرض النتائج ) 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال حسب متغيرات الدراسة5جدول )
المتوسط  المجال  الفئة  المتغير 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

مجال أثر الملصق اإلعالني في  جدارا الجامعة 
 0.54 3.96 مكافحة التطرف الفكري

مجال أثر الملصق اإلعالني في 
 0.61 3.77 مكافحة إلرهاب

 0.51 3.87 الكلي

مجال أثر الملصق اإلعالني في  اليرموك
 0.52 3.95 مكافحة التطرف الفكري
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مجال أثر الملصق اإلعالني في   
 0.68 3.77 مكافحة إلرهاب

 0.58 3.85 الكلي

مجال أثر الملصق اإلعالني في  اآلداب الكلية 
 0.54 3.91 مكافحة التطرف الفكري

مجال أثر الملصق اإلعالني في 
 0.57 3.69 مكافحة إلرهاب

 0.48 3.80 الكلي 

مجال أثر الملصق اإلعالني في  الفنون 
 0.53 3.99 مكافحة التطرف الفكري

أثر الملصق اإلعالني في مجال 
 0.69 3.83 مكافحة إلرهاب

 0.58 3.91 الكلي

السنة 
 الدراسية

مجال أثر الملصق اإلعالني في  الثالثة
 0.21 3.55 مكافحة التطرف الفكري

مجال أثر الملصق اإلعالني في 
 0.07 3.33 مكافحة إلرهاب

 0.07 3.44 الكلي 

اإلعالني في مجال أثر الملصق  الرابعة
 0.53 3.99 مكافحة التطرف الفكري

مجال أثر الملصق اإلعالني في 
 0.65 3.80 مكافحة إلرهاب

 0.54 3.89 الكلي

مجال أثر الملصق اإلعالني في  ذكر الجنس  
 0.52 3.95 مكافحة التطرف الفكري

مجال أثر الملصق اإلعالني في 
 0.57 3.65 مكافحة إلرهاب

 0.48 3.79 الكلي 
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مجال أثر الملصق اإلعالني في  أنثى 
 0.54 3.96 مكافحة التطرف الفكري

مجال أثر الملصق اإلعالني في 
 0.69 3.87 مكافحة إلرهاب

 0.58 3.92 الكلي

مجال أثر الملصق اإلعالني في  77-71 العمر
 0.50 4.07 مكافحة التطرف الفكري

مجال أثر الملصق اإلعالني في 
 0.59 3.95 مكافحة إلرهاب

 0.50 4.01 الكلي

مجال أثر الملصق اإلعالني في  فما فوق 72
 0.54 3.84 مكافحة التطرف الفكري

مجال أثر الملصق اإلعالني في 
 0.65 3.59 مكافحة إلرهاب

 0.54 3.71 الكلي

بعا تفروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمقاييس الدراسة ككل  وجود( 5يظهر من الجدول )

)الجنس, المؤهل العلمي, سنوات الخبرة, المرحلة التعليمية, المنطقة الجغرافية(,  الختالف متغيرات

( على المجاالت، MANOVAتم تطبيق تحليل التباين المتعدد )وللكشف عن الداللة اإلحصائية 

 ( يوضح ذلك.6, جدول )( على األداة ككلANOVA)وتطبيق تحليل التباين 

أثر الملصق اإلعالني في مدى ( للكشف عن الفروق في MANOVA( نتائج تحليل التباين المتعدد )6جدول )
 مكافحة التطرف الفكري واإلرهاب

مجموع  المجال التباين/المتغيرمصدر 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F  الداللة
 اإلحصائية

 الجامعة
مجال أثر الملصق 
اإلعالني في مكافحة 

 التطرف الفكري

243. 1 243. 932. 341. 
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مجال أثر الملصق 
اإلعالني في مكافحة 

 إلرهاب

515. 1 515. 1.377 243. 

 الكلية

مجال أثر الملصق 
اإلعالني في مكافحة 

 التطرف الفكري

113. 1 113. 435. 514. 

مجال أثر الملصق 
مكافحة اإلعالني في 

 إلرهاب

361. 1 361. 964. 333. 

 السنة الدراسية

مجال أثر الملصق 
اإلعالني في مكافحة 

 التطرف الفكري

1.146 1 1.146 4.111 153. 

مجال أثر الملصق 
اإلعالني في مكافحة 

 إلرهاب

1.146 1 1.146 2.311 113. 

 الجنس

مجال أثر الملصق 
اإلعالني في مكافحة 

 التطرف الفكري

194. 1 194. 742. 395. 

مجال أثر الملصق 
اإلعالني في مكافحة 

 إلرهاب

112. 1 112. 133. 357. 

 العمر

مجال أثر الملصق 
اإلعالني في مكافحة 

 التطرف الفكري

966. 1 966. 3.713 162. 

مجال أثر الملصق 
اإلعالني في مكافحة 

 إلرهاب

1.296 1 1.296 3.467 171. 

 الخطأ
مجال أثر الملصق 
اإلعالني في مكافحة 

 التطرف الفكري

9.393 36 261.   
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مجال أثر الملصق 
اإلعالني في مكافحة 

 إلرهاب

13.457 36 374.   

 المصحح المجموع

مجال أثر الملصق 
اإلعالني في مكافحة 

 التطرف الفكري

11.336 41    

مجال أثر الملصق 
اإلعالني في مكافحة 

 إلرهاب

16.722 41    

 (. α ≤1.12داللة إحصائية عند مستوى الداللة )* ذات 

( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في جميع مجاالت الدراسة تبعًا لمتغير 6يظهر من الجدول )

( الى مستوى الداللة االحصائية F)الجامعة, الكلية, السنة الدراسية, الجنس, العمر( حيث لم تصل قيم )

 (. 1.15عند مستوى الداللة )

أثر الملصق اإلعالني في مكافحة التطرف  مدى( للكشف عن الفروق في ANOVA( نتائج تحليل التباين )7ل )جدو 
 ككل الفكري واإلرهاب

مجموع  التباين/المتغيرمصدر 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  F المربعات

 اإلحصائية
 .241 1.423 .371 1 .371 الجامعة

 .361 .361 .224 1 .224 الكلية

 .152 4.126 1.146 1 1.146 السنة الدراسية 

 .763 .193 .124 1 .124 الجنس الممارس

 .144 4.351 1.131 1 1.131 العمر

   .261 36 9.356 الخطأ

    41 11.332 المجموع المصحح
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 ( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα ≤1.12.) 

(, على α≤1.15إحصائية عند مستوى الداللة ) فروق ذات داللة( وجود 7يظهر من جدول )    

(, عند مستوى الداللة اإلحصائية F( )4.351حيث بلغت قيمة ) )العمر(المقياس ككل تبعًا لمتغير

ما  23( بينما بلغ المتوسط الحسابي للفئة)4.01( بمتوسط حسابي )22-21لصالح الفئة ) (.144)

 (. 3.71فوق()

ودوا على صياغة الملصق االعالني بدون استخدام تكنولوجيا وهذا يعود الى أن كبار العمر تع

متطورة، كما أن التطرف الفكري واإلرهاب لم يكن من أهداف تصميم الملصقات منذ زمن مضى، 

 وبدأ هذا الموضوع يشغل بال القائمين على تصميم الملصقات في الوقت الحاضر. 

 وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ع( ند مستوى الداللةα≤1.15 على المقياس ,)

( F( )1.423( حيث بلغت قيمة )الجنس ,السنة التدريسية ,الكلية ككل تبعًا لمتغير )الجامعة,

 (.361().241( على التوالي، عند مستوى الداللة اإلحصائية ).193()4.126().361)

 ( على التوالي..763().152)
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 الفصل الخامس 

 والتوصيات مناقشة النتائج

  المقدمة

الملصق  أثرهدفت التعرف إلى أثر المقياس )يتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي 

اإلعالني في مكافحة التطرف الفكري واإلرهاب(، كما تمَّ تقديم مجموعة من التوصيات اعتمادًا على 

 نتائج الدراسة.

  :مناقشة النتائج

 فكارأهل يؤثر التصميم اإلعالني في تغيير مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول؛ 

صميم الت متوسطة ومرتفعة أظهرت النتائج درجة ،الشباب تجاه مسألة اإلرهاب في المجتمع األردني

لك إلى ذويعزو الباحث  الشباب تجاه مسألة اإلرهاب في المجتمع األردني أفكارفي تغيير  اإلعالني

 نوعية البيئة في التأثير خالل من الناس حياة في في مكافحة اإلرهاب التوعويالهام للملصق  الدور

حل المشاكل ومكافحة اإلرهاب. ويعتبر فن  على مقدرتهم وتعزيز واحتياجاتهم وثقافاتهم الناس وحياة

أدوار ووظائف عديدة تسهم بشكل كبير وفَعال في معالجة المظاهر  كما لهاتصميم الالملصقات أحد فنون 

رسها ودعمها غالسلوكية المتعلقة بتصرفات وأفعال بعض أفراد المجتمع سواء كانت تلك السلوكيات يراد 

 يجابية ، وزيادة الحب والوالء للدين والوطن، ومكافحة التطرف الفكري واإلرهاب.باعتبارها سلوكيات 
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 مبسط بتكوين الفكرة عن الجيدة تمتاز بالتعبير التوعويةلى أن الملصقات ارة إشوتجدر األ

 تعبيرية صور والمعنى المرتبط بها, من خالل الفكرة جزء, فبمجرد النظر إليها يتم فهم كل في وواضح

 األفراد. على األعمال اإلرهابية عن أثر

( الى أن الكفاءة المتزايدة في تعاطي التصميم ، والتالعب بالصورة 2115 ،محمد)شارت دراسة وأ

لخيالية صورة اما بعد الحداثة التكنولوجية، قدرة أكبر على التحكم في ال المصممينالرقمية، ستمنح 

حديث العصر ال المصمم فييثة، وستجعل الخيال لدى دبرمجيات الجرافيك الح اإلفتراضية من خالل

اقع والمعرفة، نا حول الو أفكار ة أكثر حرية وأكثر إبداع. لقد غيرت التكنولوجيا الجديدة من ثباأللفية الثال

 والحقيقة، فليست هناك اآلن حدود مميزة بين المتخيل والواقعي، فكل ما هو متخيل أصبح جزء من الواقع.

 0.05هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى )الثاني: مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 

>=αفي دور التصميم في مكافحة التطرف واإلرهاب في المجتمع األردني ؟ ) 

(, على المقياس α≤1.15فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )يظهر من النتائج وجود 

بدون  عالنيعلى صياغة الملصق اإللعمر تعودوا وهذا يعود الى أن كبار ا، )العمر(ككل تبعًا لمتغير

استخدام تكنولوجيا متطورة، كما أن التطرف الفكري واإلرهاب لم يكن من أهداف تصميم الملصقات منذ 

 زمن مضى، وبدأ هذا الموضوع يشغل بال القائمين على تصميم الملصقات في الوقت الحاضر.

على  ،(α≤1.15مستوى الداللة )كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

أفراد عينة  جماع(، وهذا يدل على إالجنس ,السنة التدريسية ,الكلية المقياس ككل تبعًا لمتغير )الجامعة,
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عالني في مكافحة التطرف الفكري واإلرهاب، ولم تظهر اإلالدراسة على الدور الذي يساهم فيه الملصق 

 فروق على متغيرات هؤالء الطلبة. 
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 :النتائج

الجرافيك في القرن الواحد والعشرين استجاب بشكل كبير وواضح  لتصميمإن التطور التقني  (1

لفضول الفنان وحريته الكاملة في التعبير، حيث توفر كل اإلمكانيات التقنية، والتي أتاحت لهذا 

في  ةؤية الفنان اإلبداعير واسعة بعكس وتأثيراته الفنية ال كثيف إمكانياته وأساليبه المتنوعةالفن بت

 .التوعويتصميم الملصق 

  في االستكشاف والمعرفة التوعويإن التصميم الجرافيكي ساعد المصمم ومن خالل الملصق  (2

ع ، وتحفيز المجتمع على التفاعل مالتوعويالمتوقعة والتي يمكن تحقيقها من خالل الملصق 

 طار العملي الفني.اإلالملصق بإيجابية من خالل الكلمة أو الصورة داخل 

رسالة للمجتمع بهدف التوعية من االنزالق في فخ التطرف الذي  التوعويالملصق  ايوجه مصممو  (3

 يصنع اإلرهاب.

ي، في مكافحة التطرف الفكر  التوعويإن التصميم الجرافيكي له دور فعال من خالل الملصق  (4

وذلك من خالل الدور األساسي الذي يؤديه الملصق في التعبير الثقافي والعاطفي للمجتمع، 

حيث االتجاه الصحيح واالبتعاد عن القناعات السلبية لألفراد والجماعات التي تشكل جذور 

 التطرف الفكري المؤدي إلى اإلرهاب.
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 :التوصيات

 :الدراسة يوصي الباحث بما يليوفي ضوء نتائج 

ي لما لها من قوة تأثيرية عافة ف كافة وسائل االتصالفي المنشورة  التوعويةزيادة عدد الملصقات  (1

التشكيل الثقافي والعاطفي ألفراد المجتمعات، مما ينعكس إيجابًا على مواجهة أسباب التطرف الفكري 

 وإلرهاب في المجتمع قبل حدوثها.

مصمي الملصق التوعوي على االستمرار بتقديم ما من دوره أن يعالج تداعيات العمل على تحفيز  (2

  اإلرهاب على المجتمعات من خالل الملصقات التوعوية بشكل أكبر.

في موضوع الملصقات التوعوية المؤثرة في مكافحة العلمية  الدراساتو  ثبحاإجراء المزيد من األ  (3

لما لها من دور مميز في التأثير الفعال على إيصال الرسالة التوعوية التطرف الفكري واإلرهاب 

 . للمجتمعات
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 قائمة المراجع:

 :المراجع العربية 

 (  2119أبو دبسه، فداء حسين، غيث، خلود بدر ،)،1ط تصميم اإلعالن والترويج اإللكتروني ،

 مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع. :عمان

 ( 2116أبو زريق، محمد علي ".)عمان1"،  طالمدخل إلى فن الجرافيك المعاصر تاريخ وتقنيات ،: 

 دار البيروني للنشر.

 ( 2112البرعي، وفاء محمد ".) االسكندرية1"، طدور الجامعة في مواجهة التطرف الفكــــــري ،: 

 دار العرفة الجامعية.

 ( 2117البزايعة، خالد رمزي ،)عمان1، طاألردنية في مكافحة اإلرهاب والتطرفستراتيجية اال ،: 

 دار النفائس للنشر والتوزيع.

 ( 2116الترتوري، محمد عوض، و جويجان، أغادير عرفات ".) علم اإلرهاب األسس الفكرية

دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع  :، عمان1"،  طوالنفسية واالجتماعية والتربوية لدراسة اإلرهاب 

. 

 الفرق للقيم الجمالية بين لفن الجرافيك بين تقنيتي الحفر  "( 2113ن محمد علي  )يماجان، ا

 )رسالة ماجستير غير منشورة ( جامعة الملك سعود، السعودية. البارز للينوليوم والخشب "، 

 (   2116الجبالي، رامي  و خطاب، عامر ،)،مكتبة المجتمع العربي للنشر  :، عمان1ط التصميم

 والتوزيع  .
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 ( 2113جسام، بالسم محمد ،)المجتمع العربي  :، عمان4، طالتصميم الجرافيكي عبر العصور

 للنشر. 

  و البهنسي، سعد صديق و عبدالهادي، عدلي محمد  أحمدالدرايسة، محمد عبداهلل و النادي، نورالدين

 مكتبة المجتمع العربي للنشر.  :، عمان1،  طتاريخ التصميم الجرافيكي(،  2113)

  و البهنسي، سعد صديق و عبدالهادي، عدلي محمد  أحمدايسة، محمد عبداهلل و النادي، نورالدين الدر

 مكتبة المجتمع العربي للنشر.  :، عمان، األردن1،  طمقدمة في  التصميم الجرافيكي(،  2113)

  عمان: دار جرير للنشر والتوزيع ،1، طالدعاية واإلرهاب(، 2111)الدليمي، عبدالرزاق محمد. 

 ( 2116الرويلي، سلطان معيل ،)دور فن الكاريكاتير في مواجهة اإلرهاب في المجتمعات المعاصر، 

 )رسالة ماجستير غير منشورة ( جامعة اليرموك، إربد، األردن.

 ( 2111شهاب، هيثم فالح ،)جريمة اإلرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنة، 

 والتوزيع  .،عمان: دار الثقافة للنشر 1ط

 (   2111الصحن، محمد فريد ،)توزيع. -نشر  -الدار الجامعية طبع  :، االسكندريةاإلعالن 

 ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع. :، عمان1"، طفن الجرافيك ، " ) 2113 (الصقر، اياد محمد 

 ( 2119الصقر، اياد محمد ،)دار أسامة للنشر والتوزيع. :، عمان1، ط أساسيات التصميم ومناهجه 

 (  2111العبدلي، سمير عبدالرزاق  و العبدلي، قحطان بدر  ،)،دار  :عمان  الترويج واإلعالن

 زهران للنشر والتوزيع. 

 ( 2116العتوم، عيسى سليمان، عبيدات، محمد طالب، البداينة، ذياب ،) دور الشباب في مواجهة

 .،عمان: المجلس األعلى للشباب66ط لومات،اإلرهاب "محور اإلرهاب وتكنولوجيا المع
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 (  2116-2115العربي، رمزي ".)اليوسف للطباعة دار  :، بيروت، لبنان1"،  طالتصميم الجرافيكي

 .و للنشر والتوزيع

 ( 2119العربي، رمزي  محمد " ،)،مكتبة المجتمع العربي للنشر  :، عمان1ط  التصميم الجرافيكي

 والتوزيع.

 ( 1974عزاوي، ضياء ".)٩١٩٩-٩١٩١"، دراسة في بدايته وتطوره، فن الملصقات في العراق ،"

 دار البيروني للنشر. :، عمان1من السلسلة الفنية، ط 26المجلد 

 (  2111العالق، بشير ،)،دار  :الطبعة العربية، عمان، األردن اإلبداع واالبتكارية في اإلعالن

 زيع.اليزوري العلمية  للنشر والتو 

 (  2113العلم، صفوت ،)،الدار العربية للنشر والتوزيع. :، القاهره، مصر 1ط مقدمة في اإلعالن 

 (  2113العنزي، عبدالرحمن  و المتولي، محمد ،) تحليل السياسات العامة لمواجهة التطرف

 دار النهضة العربية . :، القاهره1ط واإلرهاب بدولة الكويت،

 ( 2111-2111عيساوي، سامي أسعد ،) دراسة حول التناظر الجمالي بين الرواية والملصق

 )دراسة تجربه شخصية غير منشورة ( جامعة اليرموك، اربد، األردن. اإلعالني،

 عمان1ط اإلعالن مدخل تطبيقي،(، 2113شاكر  ) الغالي، طاهر محسن  و العسكري، أحمد ،: 

 دائر وائل للنشر والتوزيع.

 (  2111غيث، خلود بدر  ،)،دار اإلعصار العلمي   :،  عمان1ط  مدخل إلى التصميم الجرافيكي

 للنشر والتوزيع. 
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 ( 2117الصباغ، والء جميل عادل ،) أثر الملصقات التوعوية على تنمية الوعي البيئي لطلبة كلية

مان، ، عاألوسط)رسالة ماجستير غير منشورة ( جامعة الشرق  الفنون الجميلة في جامعة اليرموك،

 األردن.

  ،( " 2115اعبيد ) أحمدكاظم( توظيف تيار الفن الشعبيPop Art في إنتاج مخططات تصميمية )

جامعة الكوفة، كلية التربية، الكوفة،  ،4، العدد 32مجله جامعة بابل, المجلد  لملصقات سياحية "، 

 العراق.

 (  2116المبارك، راشد ،)،دائر القلم . :، دمشق1ط التطرف... خبز عالمي 

 ( 2115محمد، ماجد كمال الدين.)تصميم الجرافيك وأثرة على المواقع اإللكترونية والوسائط  "م

، جامعة الزرقاء، 3، العدد 15ية  ( المجلد اإلنسان)مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات و  "، المتعددة

 األردن.

 (  2116محمد، فاطمة محمد مجدي ،)تقى الطالبي اإلبداعي التاسع في " األبحاث الفائزة في المل

" دور الفنون بعنوان  )بحث غير منشورمجال )دور الشباب الجامعي في التصدي لإلرهاب ( "  

 ".التشكيلية في التصدي لإلرهاب )فن التصوير والكوالج والبوستر والكاريكاتير (

 (  ،2113المعال، طالل ،)،دار الثقافة واإلعالم. :،الشارقة1ط الفن والعنف 

   نسيم، بهلول و بشير، محمد سي و بوكركب، عمر و عليوه، جمال و الراري، علي و حيدر، عمر

 أمواج للنشر والتوزيع. :، عمان1ط التطرف الديني "،( " 2114)
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%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85 

 االتصال والتواصل   " (  2115، سميرة )أحمدVisual Communication ،"  دليلك إلى
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 .24/11/2116 اول منصه عالمية لمكافحة اإلرهاب والتطرف  "، الخليجي

terrorism.com-Line), available:https://no-(On 

https://no-terrorism.com/
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
http://basrahcity.net/pather/report/basrah/31.html
http://basrahcity.net/pather/report/basrah/31.html
http://infographicsguide.com/index.php/2015-01-02-19-06-55/118-visual-communication
http://infographicsguide.com/index.php/2015-01-02-19-06-55/118-visual-communication
http://www.eskchat.com/article-7514.html
file:///D:/كتابة%20الرسالة/(On-Lin),%20available%20http:/www.ammonnews.net/article/288440
file:///D:/كتابة%20الرسالة/(On-Lin),%20available%20http:/www.ammonnews.net/article/288440
https://no-terrorism.com/
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 ، )ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي المحكم ( جامعة الزرقاء، األردن."
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Line), available:http://www.ammonnews.net/article/288440-(On 
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http://zu.edu.jo/MainFile/Profile_Dr_UploadFile/Conferences/Files/ConferenceFile_3711_19_21.pdf
http://zu.edu.jo/MainFile/Profile_Dr_UploadFile/Conferences/Files/ConferenceFile_3711_19_21.pdf
file:///D:/كتابة%20الرسالة/(On-Lin),%20available%20http:/www.ammonnews.net/article/288440
http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?25037
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  مكانية تفعيله  "(  2117، أزهر داخل  )محسن  جتماعيًا )البصرة أنموذجًا(‘الملصق الجداري وا 

 بحوث ومقاالت. "،

Line), available:http//basrahcity.net/pather/report/basrah/31.html-(On 

  أدوات التصميم الجرافيكي الشائعة   " (  2116، خلدون  )محمد ،" Icons Markering & 

Advertising  31/ 2116/أغسطس. 
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/21 /Jun/2111. 

8369757-Linee), available:https://www.slideshare.net/almodaires/ss-(On 

  مقالة. "، " فن التصوير الضوئي(  2116، دانة  )الوهادين 

http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%On_Line),available:(

D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%

88%D8%A6%D9%8 

 

 

http://basrahcity.net/pather/report/basrah/31.html
http://www.iconskw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9/
http://www.iconskw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9/
https://www.slideshare.net/almodaires/ss-8369757
http://basrahcity.net/pather/report/basrah/31.html
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 (0الملحق )

 استبانة بصورتها األولية
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 (7الملحق )

 االستبانةقائمة محكمي 

 

 الجامعة التخصص اسم المحكم التسلسل

 جامعة اليرموك تصميم جرافيكي األستاذ الدكتور سلوى محمود علي حسن   .1

 جامعة اليرموك تصميم جرافيكي األستاذ الدكتور إيناس الخولي  .2

 جامعة اليرموك تصميم جرافيكي الدكتوره غاده سلمان جميل الهلسه  .3

 جامعة اليرموك تصميم جرافيكي  أحمدالمدرس قيس محمد   .4

 جامعة اليرموك تصميم جرافيكي  الدكتوره لينا موافي  .5

 جامعة فيالدلفيا تصميم واتصاالت جرافيك الدكتور فيصل العمري   .6

 جامعة فيالدلفيا تاريخ الزعبي  أحمدالدكتور أمجد   .7

 جامعة فيالدلفيا اللغة العربيه وآدابها  الدكتور عمر الكفاوين   .3

 األوسطجامعة الشرق  التصميم الداخلي الدكتور حسام فؤاد الحناوي   .9

 جامعة عمان العربية تصميم جرافيكي  الدكتور إيهاب العجماوي  .11

 جامعة عمان العربية تصميم جرافيكي المدرس شادية الهندي  .11

 جامعة جدارا للتميز تدريس الفنونطرق  الدكتور عمر خالد محمد العجلوني  .12

 جامعة جدارا للتميز تصميم جرافيكي الدكتوره فدوى حمدي جبر بركات   .13

 جامعة جدارا للتميز أدب عربي ونقد  الدكتوره خولة األسعد   .14

 جامعة جدارا للتميز اللغة العربية والنحو الدكتوره نسيبة خالد العمري  .15



 

 

116 
 

 (2الملحق )

 بصورتها النهائيةاستبانة الدراسة 
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 (4الملحق )

 إلى من يهمه االمر األوسطكتاب تسهيل من جامعة الشرق 
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